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RESUMO                   

A educação pública brasileira enfrenta hoje uma série de problemas, seja por falta de investimentos, 

seja por falta de interesse dos jovens que às vezes não veem na educação escolar o principal 

caminho para a construção de suas vidas enquanto indivíduos e profissionais. Diante dessa realidade 

percebemos o quanto é relevante entender essa problemática. Nós, bolsistas do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência – PIBID Geografia, inseridos no cotidiano escolar, 

desenvolvemos nossa pesquisa com o objetivo de analisar e compreender como estes problemas 

interferem na cidade de Altamira\PA, especificamente na EEEM Professora Dairce Pedrosa Torres, 

onde o problema da evasão dos jovens foi agravado pela concorrência implícita com as 

oportunidades profissionais ofertadas direta ou indiretamente pela implantação da Hidrelétrica de 

Belo Monte no município em questão. Para tanto, foram utilizadas as seguintes metodologias: 

observação empírica; aplicação de questionários contendo perguntas abertas e fechadas e entrevistas 

com a coordenação da escola, professores e alunos; levantamentos de dados relativos ao 

estabelecimento de ensino; pesquisa em livros e internet. Os resultados alcançados mostram que a 

escola foi sim impactada pelo empreendimento e por essa nova dinâmica urbana, e esses impactos 

foram extremamente negativos sob a perspectiva do corpo diretor e docente, haja vista a redução 

drástica na quantidade de alunos, por conta da evasão escolar que esta ocorrendo especialmente pela 

priorização da entrada no mercado de trabalho. Todos esses fatores acabaram por gerar um 

sentimento de incerteza e insegurança tanto por parte da direção e coordenação da escola quanto por 

parte dos professores que não depositam muita esperança no futuro do ensino aprendizagem 



realizada na escola, principalmente por não estarem sendo feito os investimentos necessários para 

que a instituição possa acompanhar as novas dinâmicas urbanas da cidade. 

Palavras-chave: Ensino de Geografia, Escola Pública, Belo Monte. 

 

INTRODUÇÃO 

Com a busca em escala mundial nas ultimas décadas por uma economia forte e equilibrada, 

o Brasil - como um país de recursos naturais importantes para o cenário econômico e social mundial  

- vem investindo pesado nas formas de explorar seus recursos naturais para garantir uma melhor 

infraestrutura para o país. Ocupando hoje a sexta posição no ranking mundial das maiores potências 

econômicas, o setor industrial cresce aceleradamente a cada ano e o país investe cada vez mais na 

infraestrutura de transporte e geração de energia, como por exemplo, na construção de usinas 

hidrelétricas de médio e grande porte e o asfaltamento de grandes rodovias entre as quais se destaca 

a BR 230 na região norte do país. No entanto no que diz respeito à educação escolar O Brasil ficou 

em penúltimo lugar em um ranking global de educação que comparou 40 países levando em conta 

notas de testes e qualidade de   professores, dentre outros fatores. Os resultados foram estruturados 

a partir de notas de testes efetuados por estudantes dos países entre 2006 e 2010. Também foi 

considerada pela pesquisa a quantidade de alunos que ingressam na universidade e foram 

empregados. Esse resultado evidencia a disparidade que há entre crescimento econômico e 

desenvolvimento humano. Provavelmente porque as politicas públicas priorizem o setor financeiro 

e não compreendem os investimentos na educação básica enquanto uma prioridade imediata. 

Os professores e críticos da educação costumam afirmar, com grande razão, que as politicas 

de gestão educacional são na maioria das vezes, as grandes responsáveis pela situação existente em 

muitas escolas públicas do país. Referem-se ás políticas que emanam dos sistemas de ensino desde 

o nível local até as estabelecidas em nível federal (Kimura, 2011:43). A educação deveria ser vista 

desde as séries iniciais como o primeiro caminhar da sociedade para um país melhor, sendo esta a 

base para um país forte - até mesmo economicamente.  Uma criança em seu primeiro ano pré-

escolar tem como referencia seus pais, ao ir para a escola, como referencia o professorª.  

“O trabalho docente constitui o exercício profissional do professor e este é o seu 

primeiro compromisso com a sociedade. Sua responsabilidade é preparar os alunos 

para se tornarem cidadãos ativos e participantes na família, no trabalho, nas 

associações de classe, na via cultural e politica (Libâneo, 1994:47)”.  
                

¹Wilson Novaes 28 de novembro de 2012 



Aceitando a premissa de que a forma de vivência ensinada pelos pais no cotidiano, assim 

como aquela trabalhada pelo professor das series influenciam na construção dos pontos de 

referencia da criança no espaço vivido, entendemos como fundamental um olhar mais dedicado a 

educação dita ‘inicial’. O governo deveria ofertar um amplo e maior suporte a séries iniciais, e não 

somente para a série inicial e sim para todas as faixas etárias, e não estabelecer metas utópicas como 

por exemplo impor que exista uma faixa etária comum para todos os alunos concluírem os estágios 

da vida escolar, sem respeitar as diferenças entre os mesmos e muitas vezes obrigando os docentes a 

passarem alunos de ano mesmo estando cientes que eles não aprenderam o que deveriam ter 

aprendido nesse ano de estudos. Com a chegada desse aluno ao ensino médio o agravante dessas 

mazelas é ainda maior, pois é nessa fase que se encontram as lacunas que causam a desistência de 

muitos alunos, por falta de motivação ou de um sentido em continuar estudando ou simplesmente 

pela omissão dos gestores responsáveis no caso da escola pública.  

Uma das preocupantes características do ensino médio atualmente é o grande número de 

jovens que abandonam a sala de aula, muitas das vezes para adentrar no mercado de trabalho, e o 

com o agravante de que, não poucas vezes, com baixa ou nenhuma formação profissional, tornando-

se quase sempre mão-de-obra barata. O que se faz necessário colocar em pauta a necessidade no 

aumento de novas formas de incentivos, que chamem a atenção destes para a importância de sua 

qualificação profissional. Por mais que esse jovem prossiga na conclusão do ensino médio, mais 

adiante ele se depara com um problema comum entre os alunos de escolas públicas: fazer cursos 

técnicos ou simplesmente se empregar ao invés de fazer um curso superior. 

“Em todo o mundo, as experiências de separar o ensino médio entre cursos mais 

acadêmicos e cursos profissionais, orientados para o mercado de trabalho, 

costumam trazer um problema de difícil solução, que é a estratificação de prestígio 

e reconhecimento se estabelece entre estes segmentos, com os mais pobres sendo 

canalizados para os cursos profissionais de menos prestigio e remuneração, 

enquanto que mais privilegiados permanecem nos cursos de formação geral e se 

preparam para entrar nas universidades (Shavit & Müller, 2000)”.  

 

     O que o jovem que chega ao ensino médio traz consigo dependerá da base que ele teve na sua 

educação no ensino fundamental. Caso este jovem seja oriundo de uma base firme e que o leve a 

reflexão, torna-se mais fácil que este perceba que a educação é a base para uma vida melhor.  

 

“O ensino médio é a etapa de consolidação dos conhecimentos adquiridos 

anteriormente nas etapas iniciais, acrescentando conhecimento á finalidade de 

preparação básica para a cidadania e para o trabalho. Porém esse processo somente 

terá sucesso em qualquer classe social, se existir uma educação que busque ter 

significado, para que isso aconteça a família tem que participar intensamente como 

base principal da estruturação do projeto educacional [...] (Balbino 2011)”. 



Esse problema de não priorização da educação escolar infelizmente também é uma realidade 

entre jovens que às vezes não veem na formação escolar o principal caminho para a construção de 

suas vidas e acabam por abandonar a sala de aula em função de algum emprego seja ele formal ou 

não.  

 

 

“Os Jovens pobres das escolas públicas são, na maioria, integrantes de uma fração 

da sociedade que vive uma grande contradição. Trata-se de ser-lhes exigido, para 

quando chegarem á idade adulta, o preparo para a vida do trabalho, sendo a 

escolarização uma das vias identificadas para esse preparo. Entretanto esses jovens 

estão imersos em uma sociedade do desemprego e do não emprego, estando-lhes 

apontada a perspectiva de um mundo de trabalho, quando muito, cada vez mais 

predominantemente informal. As transformações futuras do mundo do trabalho 

advirão de uma maneira ainda mais avassaladora, com desdobramentos de ordem 

sociocultural (Antunes, 1995)".  

 

Um fenômeno semelhante a esse está ocorrendo hoje em Altamira, muitos jovens do ensino 

médio estão abandonando as salas de aula em função da grande demanda de “empregos” gerada 

pela construção da Hidrelétrica de Belo Monte. Principalmente pela promessa de uma vida mais 

confortável ou até mesmo por necessidade, já que o custo de vida em Altamira está muito alto, e o 

que é ainda mais preocupante: a tendência é de aumento indiscriminado nos próximos anos.  

Diante de todos esses fatos expostos percebemos o quanto é importante entender essa 

problemática. Nós, bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência – PIBID 

Geografia desenvolvemos nossa pesquisa com o objetivo de analisar e compreender como estes 

problemas interferem na cidade de Altamira\PA, especificamente na EEEM Professora Dairce 

Pedrosa Torres, onde o problema da evasão dos jovens do período noturno foi agravado, já que a 

escola teve seu número de alunos drasticamente diminuído em função da concorrência implícita 

com as oportunidades de trabalho ofertadas direta ou indiretamente pela implantação da Hidrelétrica 

de Belo Monte. Para tanto, foram utilizadas as seguintes metodologias: observação empírica; 

aplicação de questionários e entrevistas com a coordenação da escola, professores e alunos; 

levantamentos de dados relativos ao estabelecimento de ensino; pesquisa em livros e internet. 

 

 

 

 



RESULTADOS 

A escola foi extremamente impactada pelo empreendimento de Belo Monte de forma direta 

em relação a empregos ofertados no empreendimento; e indiretamente em relação a empregos que 

surgiram depois do fixamento do empreendimento na cidade; e por essa nova dinâmica urbana da 

cidade de Altamira é grande e notória a evasão dos alunos da escola pública de ensino médio Dairce 

pedrosa Torres, caso de preocupação junto ao corpo docente da escola que teme que num futuro 

próximo tenha de fechar o quadro de ensino no período noturno por falta de alunos. Em 

levantamentos de dados relativos a escola junto com um dos coordenadores pedagógicos da mesma, 

obteve-se um resultado que merece uma análise mais detalhada. Verifica-se que houve no período 

de matrículas no inicio de 2012 uma preferencia por parte dos discentes em estudar no período 

noturno, dessa forma as turmas fecharam seu quadro de matriculados com uma média de trinta e 

seis alunos, uma quantidade maior do que nos dois períodos diurnos. Porém, no decorrer do ano 

letivo, houve redução na quantidade de turmas provocada por uma drástica diminuição no número 

de alunos. Por essa razão para que houvesse condições de prosseguir com as atividades fez-se 

necessário a junção de algumas turmas (ver tabela1). Essa redução de turmas provocou a 

diminuição da carga horária dos professores, acarretando em prejuízos financeiros. Justamente 

agora que se torna vez mais difícil sobreviver com os baixos salários pagos pelo governo a 

categoria.  

 

 

Quantidade de turmas em março de 2012. Quantidade de turmas em novembro de 

2012. 

1º 5 3 

2º 4 2 

*3º 4 4 

Tabela1: Quadro comparativo de turmas 

*Nas turmas de 3º ano não houve evasão significativa de alunos. 

Pelo fato de haver um grande aumento na cidade nos dois últimos anos nas ofertas de 

empregos seja ele em grandes, médias ou pequenas empresas, juntaram-se essas oportunidades com 

as necessidades de contribuir na renda mensal de suas famílias e principalmente os alunos do 

período noturno seja ele jovem ou adulto tenta conciliar o ensino com o emprego. Como podemos 

ver no gráfico1: 

Serie 



 

Figura1: Alunos que trabalham. 

Sendo esses dois objetivos complicados de se conciliar, os professores afirmam que o aluno 

que se encontra nessa situação geralmente são os que mais faltam, são menos participativos, já que 

quase sempre aparentam estarem cansados, frequentemente chegam atrasados e normalmente não 

conseguem realizar as atividades extraclasses. Quase sempre eles vêm diretamente do trabalho para 

a escola por falta de tempo para ir em casa e não conseguem ter nenhum repouso antes da aula, 

consequentemente não tem um rendimento necessário e fundamental para preparar-se para um 

mercado que demanda cada vez mais profissionalismo nas tarefas realizadas. Juntando todos esses 

fatores o aluno não suporta toda essa carga cansativa da rotina do trabalho e estudo ao mesmo 

tempo e infelizmente acaba por “preferir o emprego” e desistir dos estudos, como foi exposto na 

tabela anterior. 

Diante desses problemas, coordenadores ficam “sem ação”, pois por haver grandes números 

de alunos matriculados e desistentes, não há como localiza-los para saber qual a situação dos 

mesmos. Essa realidade acarreta numa nova dinâmica para o professor, que além do papel de 

ensinar, ele terá um novo papel, o de incentivador. Cabe ao professor inovar seus métodos para 

tornar as aulas mais atrativas e prender a atenção do aluno, como relatou a diretora da escola: 

[...] “Faremos as intervenções que cabe à escola fazer e nós revestiremos da esperança de 

ver nossos alunos usufruírem o direito de aprender, empreendendo nossa força para isso e 

fazendo nossa parte (a parte que nos cabe)”. 

                                         

Quando o aluno resolve trocar o ensino pelo mercado de trabalho é porque o mesmo possui 

em mente que: o emprego pode trazer respostas imediatas para seu problema financeiro; é o 
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emprego que resolve urgentemente seus problemas, embora esteja ciente de que é o estudo que vai 

lhe trazer um futuro estável, ele acaba optando pelo emprego, por esse lhe trazer resultados breves e 

o estudo ser algo adiável. Como afirmou uma das coordenadoras da escola:  

 

[...] “As pessoas hoje são muito imediatistas e trocam facilmente os estudos por um 

trabalho, mesmo que ele seja temporário”.          
 

Conforme a pesquisa foi se desenvolvendo procuramos então saber dos discentes 

entrevistados o que eles pretendem fazer ao concluir o ensino médio em relação aos seus estudos. 

Obtivemos os seguintes resultados:  

                                     

Figura2: Alunos que pretendem fazer curso superior. 

Percebeu-se também que a maioria dos estudantes do período noturno tem o seguinte pensar: 

concluir o ensino médio, fazer um curso técnico de até dois anos como forma de se qualificar, 

ingressar no mercado de trabalho, juntar um montante, investir numa casa própria para só então 

ingressar em uma faculdade. 

Dos estudantes que pretendem fazer nível superior, parte escolheu seu curso em devido ao 

novo contexto encontrado cidade (ver figura3). O consórcio responsável pela construção da usina 

oferece cursos de capacitação o que acaba motivando os alunos a não continuarem os estudos e 

como consequência não fazerem graduação, dando preferência a algo mais imediato.  Percebe-se 

também que muitos alunos possuem parentes que trabalham no consórcio (ver figura 4).  
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Isso provavelmente  se torna um atrativo a mais para eles procurarem trabalho em 

detrimento de sua formação escolar. 

 

Figura3: Cursos relacionados ao contexto atual. 

 

Figura4: Alunos que possuem parentes que trabalham no Consórcio Belo Monte. 

Para amenizar essa situação, o Governo do Estado (já que se trata de uma escola estadual) 

deveria dar um maior apoio ao ensino; à escola; aos professores; coordenadores e diretores; com 

políticas educacionais que motivem os alunos a se focarem nos estudos e que não passem pelo 

ensino médio como sendo apenas mais uma etapa da educação que é exigida pelo mercado de 
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trabalho. Diante desses resultados, percebe-se que com a vinda do empreendimento de Belo Monte 

grande parte dos alunos, sejam eles jovens ou adultos da escola Dairce Pedrosa Torres está 

ingressando no mercado de trabalho e deixando sua formação escolar em segundo plano. Alguns 

com a promessa de retornar as aulas em um futuro próximo. Contudo, é possível pensar que talvez 

parcela significativa destes acabe por desistir de fazê-lo diante das novas circunstancias de vida, já 

que muitos por se verem em uma situação financeira “estável” acabam por constituir família, o que 

tende a ser um fator dificultador para a volta desses jovens a escola. Diante de tudo isso se torna 

claro que o “melhor remédio” é a prevenção e tanto os profissionais da educação que atuam na 

escola quanto às famílias e o Estado devem unir forças para conter ou pelo menos amenizar tal 

preocupante fenômeno de abandono escolar.       
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