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A escola tá um saco, posso largar os estudos?

A Coleção CONVERSAS da Editora AfroReggae nasceu com o desejo de facilitar 
diálogos que muitas vezes podem parecer impossíveis. Conversar é entrar em 
mundos diferentes, é conhecer novas opiniões; é ceder nas suas próprias 
opiniões quando você percebe que o outro de fato pode ter razão. Nem sempre 
é fácil conversar, mas deixar de falar com o outro é congelar ideias, afetos e 
sentimentos. Não conversar pode até gerar medo e inseguranças. Conversar é 
conhecer o outro e se apresentar sem amarras. 

Esta é uma Coleção que tem a perspectiva de ajudar no papo que faz tempo você 
quer ter e ainda não teve a coragem de puxar.

A cada mês trataremos de um assunto diferente.

Se você tem algum assunto com o qual precisa de ajuda, mande um email para: 
conversas@afroreggae.org

Zé tem 15 anos. Estuda em um colégio público e é fissurado em 
internet e mídias sociais. Está cursando o primeiro ano do Ensino 

Médio. Nunca tirou as melhores notas, mas também nunca repetiu de 
ano. Só estudava o suficiente para passar de ano.

Ele tem achado a escola um "saco" e não quer continuar a estudar. 
Tudo que ele gosta de fazer não tem na escola e tudo que a escola 

mostra para ele na sala de aula, ele acha que não serve pra nada. Ele já 
não vai à escola faz uma semana.

Quando a escola ou os estudos em si parecem não fazer mais sentido 
muitos são os questionamentos que podem passar na cabeça de um 

estudante.  Antes da decisão em largar os estudos é preciso considerar 
os motivos deste desânimo e avaliar o que pode ser feito para mudar a 

situação.

se você perdeu a motivação para ir à escola e está pensando em 
largar seus estudos, este guia é para você.
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A escola tá 
um saco, 

posso larga
r os Estudos?

Não, você não pode e nem deve 
largar os estudos e a escola. 

Neste momento você pode não ver sentido nas matérias que 

você estuda, mas terminar o Ensino Médio é fundamental para 

qualquer caminho que você queira seguir na sua vida adulta. 

Lembre-se:
largar os estudos hoje, 
pode limitar suas opções amanhã. 
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Você pode até não 
gostar de História, 

mas o nosso presente tem 
tudo a ver com o nosso passado. 

Conhecer e entender nossa história 
pode te ajudar muito a fazer o que de 

fato você realmente gosta.

Pra que eu quero saber sobre a independência do 
Brasil? Eu quero saber das coisas de agora e não 
das coisa de 200 anos atrás!

Mas a aula é muito chata...

Como eu vou aprender 
se não suporto a aula?
Você pode até não ver sentido nas matérias que está estudando

 e achar que estes assuntos estão muito distantes do seu mundo, 

mas uma aula de História não precisa ser chata. 

Você que gosta tanto de aplicativos de Internet, por que não 

pensa em um jogo sobre a História do Brasil?

É possível estudar através de outros meios mais modernos!
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Mas eu posso
estudar 
por meio de aplicativos?

Claro que sim!

Na verdade sabe qual é o problema? É que 

você esta em 2014, mas as aulas são dadas 

como se você estivesse em 1980 muito antes 

do computador, internet, aplicativos. 

As aulas não estão conectadas com seu mundo. 

Nisso você tem toda razão, mas você mesmo 

pode ajudar a mudar isso.



Como que eu posso ajudar a 
melhorar as aulas chatas ?
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Eu não sou professor. 
O quê eu posso fazer?

A estudante Isadora Faber lançou em 2012 uma 
página em uma famosa rede social para retratar 

todos os problemas que aconteciam em sua escola 
e exigir seus direitos.

Hoje aos 14 anos ela possui uma ONG que ajuda 
outros alunos a demandarem melhorias 

estruturais e educacionais em suas escolas.
www.ongisadorafaber.org.br

Esta conversa já é um ótimo começo. Você deve falar das aulas que 

não gosta e porque não gosta. Você como aluno tem o direito de 

avaliar suas aulas, seus professores e sua escola.
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Eu posso avaliar a escola?
As aulas? os professores? tudo?
Claro que sim!

Tudo bem que as escolas ainda resistem em ser avaliadas por 

seus alunos e pelos pais dos alunos, mas não é só o aluno que 

deve ser avaliado.

Eu posso dar nota 

para meus professore
s ?

Não precisa ser nota, mas você pode sim avaliar.

A Educação é um caminho de parceria entre quem 

ensina e quem aprende e quem ensina pode sempre 

estar aprendendo também. No caso da aula de 

História, por exemplo, você acha a aula chata. 

Isso não é uma avaliação?



??Será que a gente 

consegue melhorar 

a escola ?

Claro que consegue! A gente precisa ter uma certeza: 

a escola não pertence a todos, aos professores e 

aos alunos. 

A Escola pertence a sociedade e todos querem que a 

escola seja um espaço que o aluno goste de ir 

aprender e o professor ir ensinar.

Eu gostei desta parada de avaliação, 
Isso é sério mesmo ?

Claro que sim. 

Como eu te disse a avaliação é fundamental. 

Mas tem outras muitas coisas para uma escola melhorar. 

Vou te falar seis, 

você promete pensar sobre elas ?

Claro, Como seria?

1- Avaliação dos Professores pelos alunos e pelos pais;

2 - Tirar as matérias dos anos 80 e trazer para 2014;

3 - Deixar que entre as matérias o alunos escolha metade 

para ser avaliado com média. As demais ele não seria avaliado com 

objetivo de reprovação;

4 - Garantir melhores salários para professores e horário para eles se 

capacitarem e se reciclarem;

5 - Pensar e apoiar os problemas sociais dos alunos;

6 - Abrir as portas da Escola para toda a comunidade.

Então vamos lá, eu vou sugerir seis pontos importantes para a escola melhorar:
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Mas só com estes seis pontos 

tudo se resolve ?

Estes seis pontos são sugestões, mas você e 

seus colegas devem conversar com seus professores 

e com seus pais e pensar em outros pontos para que a 

escola seja de fato nota DEZ para todos. 

Muito também depende de você!

Claro que não.

Dica de filme(disponível para assistir na internet):

  Pro Dia Nascer Feliz“ ”

(2006)
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Mas isso eu só to falando 

para você. Se eu falar para 

o professor ele pode ficar 

chateado comigo e me 

reprovar. Não pode ?

Certo. Os seus professores podem não 
entender direito sua avaliação e é por 

isso que ela precisa ser coletiva e 
organizada.

Nem a escola, nem o diretor e nem os 
professores precisam ter medo de 

avaliação. Tanto eles, como vocês alunos 
e seus pais querem uma escola melhor.
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É verdade. 

Pensando bem eu 

gosto da aula de Biologia. 

Nossa o cara que dá a aula é muito divertido: Ele canta 

músicas na aula e a gente acaba gostando.

A professora de Matemática outro dia também fez uma 

parada muito maneira. Ela dividiu a turma em times e 

cada time tinha que aprender uma parada nova e depois 

ensinar para o outro de forma engraçada. Foi bem divertido.

Eu também curto muito meus amigos, A gente até criou uma 

comunidade. Ah! E o time de volei também é da hora

Será que eu algum dia 
vou gostar da Escola ?

Tudo bem que você não gosta de algumas 

matérias , mas será que você não gosta de nada 

na escola? Tem tanta coisa numa escola e você 

não gosta de NADA?

É, eu acho que a Escola pode ser LEGAL sim..



O que torna a vida de um jovem LGBT difícil 

é a discriminação e a violência. 

Ainda mais difícil se for de seus próprios pais.

Se quiser falar pessoalmente é só dizer que a 
gente se encontra. Nossa equipe está no Rio de 
Janeiro e em São Paulo, mas hoje em dia com a 

internet a gente pode falar independente da 
distância. Estamos aqui para o que der e vier.

Claro que pode. É so mandar um email para 

conversas@afroreggae.org 
e a gente continua conversando.
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acho que tá na hora de eu 
puxar um papo sobre isso 
com a minha galera. 
mas se eu precisar, 
eu posso procurar vocês?



Mas então o que eu faço?
“Volte para a escola e ajude 

a mudar a Educação do Brasil”

Para continuar esta conversa:
conversas@afroreggae.org



A Quinta edição do Coleção Conversas é 
dedicada a todas as professoras e 
professores que atuam nas escolas do 
Brasil.

O Grupo Cultural AfroReggae é uma 
organização que luta pela transformação 
social e, através da cultura e da arte, 
desperta potencialidades artísticas que 
elevam a autoestima de jovens das 
camadas populares. Tem por missão 
promover a inclusão e a justiça social, 
utilizando a arte, a cultura afro-brasileira e 
a educação como ferramentas para a 
criação de pontes que unam as diferenças 
e sirvam como alicerces para a 
sustentabilidade e o exercício da 
cidadania. 
 

Sede Rio de Janeiro 
Rua da Lapa, nº 180 – Centro 

Rio de Janeiro (RJ) 
+55 21 3095.7200 

 
Representação São Paulo 

Rua João Brícola, nº 24 
18º andar – Centro 

São Paulo (SP) 
+55 11 3249.1168 
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