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RESUMO

O presente estudo em uma escola pública na cidade de Frutal-MG  busca analisar a relação entre os vínculos sociais, o comportamento dos estudantes e as principais fontes de

influência na vida escolar dos estudantes.  O desenvolvimento do projeto entrou numa etapa em que os resultados relevantes para o entendimento a questão-chave educação e

sociedade já começaram a surgir.  O ambiente de pesquisa é Escola Estadual Maestro Josino de Oliveira (EEMJO). A discussão abarca autores como Paolo Nosella, Ester Buffa

e José Machado Pais para discutirmos interação social, comportamentos e culturas juvenis no espaço escolar. Ao focarmos nos aspectos da dimensão da formação humana

procurando compreender como a escola desenvolve o atendimento das necessidades humanas, assim as inúmeras possibilidades de se produzir um novo olhar sobre o processo

educativo aponta a relevância da pesquisa. O grupo focal vem sendo empregado como principal instrumento de coleta de dados, inclusive adotando uma análise de discurso dos

diálogos travados.  Os resultados parciais apontam que a a percepção sobre o ambiente escolar é mais negativa do que positiva. As críticas em relação a alguns professores e à

direção foram muito frequentes. Também ocorreram reclamações em relação aos próprios colegas de sala, que conversam e fazem bagunça em situações inadequadas. Dentre

muitos motivos, o relato de vida dos participantes foi o mais notório para a sua percepção sobre o que gostariam em relação ao estudo e à sua vida, pois a sociedade divide as

pessoas entre as que não possuem diploma e as que possuem, dificultando assim, as opções do mercado de trabalho. Com isso, percebe-se que o estudo é o caminho certo

para o que eles buscam. Todos os estudantes participantes da pesquisa veem a importância da escola para o seu futuro, principalmente para o futuro profissional, pois para o que

almejam, é necessário o estudo completo do ensino médio. 
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