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RESUMO 

 

Baseado em falas de alunos do 3o Ensino Médio de uma escola pública de São Paulo, 

procurou-se verificar os significados atribuídos pelos jovens à Educação Básica e ao Ensino 

Médio. Optou-se, para realizar esta pesquisa, por aplicar um questionário a todos os alunos 

que estivessem cursando o 3º ano do Ensino Médio em uma escola pública da zona sul de SP 

e analisar alguns documentos oficiais que tratam da especificidade conferida a este nível de 

ensino. De acordo com a legislação oficial, compete ao Ensino Médio preparar o jovem para a 

continuidade dos estudos em nível superior e o futuro ingresso no mercado de trabalho. 

Dentre as respostas oferecidas pelos estudantes, constatou-se que o ingresso no mercado de 

trabalho figura como uma das preocupações centrais dos jovens que concluem o Ensino 

Médio. Verificou-se que embora os jovens teçam considerações positivas sobre a Escola e o 

Ensino Médio, eles esperam que a educação oferecida por esta instituição esteja de acordo 

com as suas reais necessidades e preocupações. Esses alunos, ao reconhecerem a precariedade 

do ensino recebido na escola, buscam outros espaços de formação, como cursos 

profissionalizantes e o próprio trabalho. O jovem confere ao curso profissionalizante a função 

específica de preparação para o mercado de trabalho. Este aluno, indica que a escola figura 

como um local positivo de aprendizagem e convivência, porém, o modo como a escola 

relaciona os conteúdos trabalhados com o cotidiano não possibilita que eles executem de 

maneira satisfatória o que está expresso na legislação, no que se refere as funções específicas 

para o Ensino Médio. Estes estudantes desejam também que, ao ingressar no mercado de 

trabalho, este lhes proporcione independência, renda para auxiliar a família e adquirir os bens 

que desejam. 

Palavras-chave: Ensino Médio; Juventude; Trabalho. 



   

Abstract 

 
Interviewing high school students in a public school of São Paulo, we could verify the 

meanings these students attribute to Elementary and High School. All students of a 

São Paulo public High School Third Year were interviewed and Education Official 

documents were analysed. Official legislation says that High School must prepare 

students for University and future entry into the labor market. At the vocational 

course, in turn, is given the specific task of preparing for labor market. Finding a job 

appears as one of the concerns of these young people finishing high school and 

those students, recognizing the precarious education received at school, seek other 

places for training. Considering the apparent lack of articulation between official 

legislation and the current reality, the students see in work and in other educational 

spaces, the possibility to supplement the education received at school and 

opportunities to obtain professional qualifications to provide access to the labor 

market. 

 

Keywords: High School, Young People, Work 
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INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho tem como objetivo central investigar o significado atribuído à escola por 

jovens estudantes do 3o ano do Ensino Médio de uma escola pública do município de São 

Paulo. Pretende-se articular as respostas dadas pelos jovens às definições previstas em lei para 

a Escola e o Ensino Médio, no tocante à preparação do adolescente para o prosseguimento dos 

estudos em nível superior, bem como para o seu ingresso no mercado de trabalho. Busca-se, 

por meio desta articulação, conhecer como os jovens planejam seus projetos de vida, 

relacionando a educação escolar recebida às exigências impostas pelo mercado de trabalho e 

demais práticas cotidianas. 

Ao adotar a utilização do termo jovem para compor o título deste trabalho e não 

adolescente, partiu-se do princípio de que o termo jovem remete à ideia de adolescência, 

período compreendido entre os doze e dezoito anos completos, conforme a definição do 

Estatuto da Criança e do Adolescente (2008), e, como está expresso no próprio ECA, este 

período, adolescência, em alguns casos, pode ser estendido até os 21 anos. 

Como nesta pesquisa alguns alunos têm mais de 21 anos, fez-se necessário utilizar o 

termo jovem, uma vez que marcas sociais que caracterizam o ingresso na vida adulta, como 

inserção definitiva no mercado de trabalho e constituição de família, são projetos deixados 

para mais tarde e nem sempre possíveis de serem realizados, dado o desemprego estrutural a 

que muitos jovens se veem expostos, ao final da Educação Básica. E, certas circunstâncias 

que caracterizam a juventude como vínculo com a família de origem e prolongamento do 

tempo dos estudos são cada vez mais comuns na atualidade (SPOSITO, 1992). 

Após destacar quem é o sujeito participante desta pesquisa pensando em seu futuro 

ingresso no mundo profissional e no modo como as leis estabelecem que o ensino deva ser 

realizado – explicitando, por exemplo, como e quais conteúdos devem ser trabalhados –, é 

importante conhecer o que os jovens pretendem fazer após a conclusão do Ensino Médio. 

Dentre os questionamentos relevantes, importa analisar as perspectivas dos jovens quanto à 

qualificação profissional, ao ingresso em uma faculdade ou à inserção direta no mercado de 

trabalho.  

Estudos realizados com jovens do 3o ano do Ensino Médio da zona norte de São Paulo 

como a pesquisa desenvolvida por Souza (2003), indicam que os jovens, muitas vezes, 

identificam-se mais com o aprendizado oferecido por meio do trabalho do que com o recebido 

na escola. Conhecer esses jovens possibilita o desenvolvimento de reflexões sobre políticas 

adequadas à realidade dos alunos e, principalmente, permite que se pense em uma escola 



  2 

vinculada e interessada em prepará-los para a sequência da vida fora dela. Enquanto área 

científica, encontro, na Psicologia da Educação, campo fértil para estudar a relação dos jovens 

com a escola, pensando sobre formas possíveis de dar voz a esses sujeitos, partindo do ponto 

de vista de que eles sejam protagonistas de suas próprias vidas. 

É importante ressaltar que este trabalho objetiva conhecer o significado1 atribuído à 

escola. Portanto, o que se pretende é verificar o que declaram os jovens sobre o significado da 

escola em suas vidas. 

Aliado ao desejo de verificar o que declaram os jovens sobre a escola e o Ensino 

Médio, busquei em documentos oficiais como o Plano Nacional da Educação (PNE) 4.173/98, 

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 9.394/96 e o Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE) de 2007 qual a função específica do Ensino Médio. 

Pude constatar, que mesmo identificando duas funções específicas, que são: a preparação para 

o prosseguimento dos estudos em nível superior e a preparação para o ingresso no mercado de 

trabalho, parece haver uma dicotomização na aplicação da Lei. 

Esta dicotomização refere-se ao tipo de ensino oferecido aos alunos da rede privada e 

pública. Nas primeiras, busca-se preparar os alunos para a aprovação no vestibular e ingresso 

nas melhores universidades, enquanto que, nas segundas, a educação oferecida busca preparar 

o estudante para o ingresso no mercado de trabalho, uma vez que ele não possui condições de 

ingressar em uma universidade pública, pela má qualidade do ensino recebido, e não dispõe 

de recursos financeiros para custear uma faculdade particular. Para o jovem da escola pública, 

o acesso ao Ensino Superior passa primeiro pelo ingresso no mercado de trabalho 

(FUNDAÇÃO VICTOR CIVITA, 2009). Considerando a falta de articulação entre o discurso 

oficial e a realidade escolar, os jovens encontram no trabalho e em outros espaços formativos 

a possibilidade de complementar a educação recebida na escola e de obter oportunidades de 

qualificação profissional que permitam o acesso ao mercado de trabalho. 

Devido às rápidas transformações ocorridas na sociedade contemporânea e ao fato de 

que os jovens sentem-se cobrados a todo instante para que estejam preparados para 

adaptações aos mais diferentes contextos, é razoável que se considere que as necessidades dos 

jovens que vivem na periferia de São Paulo não são muito diferentes daquelas dos jovens de 

trinta ou quarenta anos atrás, conforme demonstra Sposito (2008), do ponto de vista das 

preocupações com a qualificação para ingresso no mercado de trabalho, com a ajuda à 
                                                
1 O termo “significado”, de acordo com o dicionário on-line Michaelis, é utilizado como “adj (part de significar) 
1 Que se exprimiu, que se manifestou. 2 Notificado, declarado. sm 1 Significação, sentido, acepção. 2 Sentido de 
qualquer símbolo, frase ou palavra mais ou menos obscura; interpretação. 3 Valor, importância, alcance: Acabou 
compreendendo o significado de minha atitude”. (MICHAELIS, 2011). 
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família, a independência financeira e a conquista dos objetivos pessoais. Pesquisas realizadas 

pela Fundação Perseu Abramo (BRANCO; GUIMARÃES; SPOSITO, 2008) assinalam que 

uma das preocupações dos jovens na faixa etária de 17 a 24 anos relaciona-se à qualificação e 

inserção no mercado de trabalho. 

Pesquisas como as realizadas pela Fundação Perseu Abramo (BRANCO; 

GUIMARÃES; SPOSITO, 2008) servem para desconstruir a ideia presente, no senso comum, 

acerca dos adolescentes, que costuma apresentá-los com o estereótipo de indivíduos 

irresponsáveis e despreocupados em relação à vida e aos outros, incapazes de assumir 

qualquer tipo de vínculo e compromisso. Ao se perceber as diferentes necessidades dos jovens 

adolescentes brasileiros, torna-se necessário deixar de entender a adolescência simplesmente 

como um período conturbado ou uma fase que logo passará. Deve-se encarar a adolescência 

de forma a não naturalizar um período que, na verdade, foi socialmente construído para 

atender a necessidades específicas da sociedade (Aguiar, Bock e Ozella, 2001). 

Considerando-se a terminologia adolescência como uma construção histórica e social, 

é importante ressaltar que este período nem sempre existiu e foi desenvolvido tendo como 

objetivo atender a uma necessidade específica: a preparação do jovem para o ingresso na vida 

adulta. Quando se diz que a adolescência foi criada, tem-se como ponto de partida que, antes 

da Revolução Industrial, a educação das crianças e jovens ocorria dentro do próprio lar ou, em 

alguns casos, eles eram enviados para oficinas de pessoas que não fossem familiares para 

aprender um ofício. Como, após a Revolução Industrial, os modos de produção foram 

alterados – agora o homem já não possui a terra e os instrumentos de produção e sim somente 

a sua força física – aquela criança que, automaticamente, era inserida no mundo adulto, agora 

se vê diante de novos desafios, tais como aprender uma profissão, em um ambiente diferente 

do seu lar. A indústria se utiliza da escola para dar uma instrução básica aos seus futuros 

“operários”, sendo que é ela, indústria, quem de fato os formará, visando atender as suas 

necessidades específicas. A escola profissionalizante no Brasil surgiu, no início do século 

XIX, para preparar o aluno para o trabalho (KUENZER, 2009).  

Como medida política para preparar a nova mão de obra e acostumá-los desde cedo à 

rotina do trabalho, as crianças e os jovens das camadas menos favorecidas da população 

deveriam permanecer um período na escola para que seus corpos e mentes já se 

acostumassem à rotina disciplinada do mundo do trabalho. Criada a adolescência, como nova 

categoria social, promoveu-se uma transformação na vida dos jovens que, até então, eram 

criados junto aos pais. Por um lado, atribuiu-se muito valor às necessidades da criança e 

valorizou-se muito os projetos dos adultos. A adolescência, por outro lado, tornou-se uma fase 
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entendida como passageira, e essa ideia de transitoriedade fez com que os projetos de vida do 

jovem adolescente não fossem valorizados, já que se entendia que esta fase logo passaria. 

(BOCK; LIEBESNY, 2003) 

Esta pesquisa com alunos do 3o do Ensino Médio é decorrente de um trabalho 

desenvolvido na minha graduação em Pedagogia. Naquele momento, 2008, procurei conhecer 

qual o significado que os jovens atribuíam aos cursos profissionalizantes, oferecidos por 

ONGs. Uma das condições para que os jovens participassem da pesquisa era que fossem 

estudantes do Ensino Médio e tivessem idade entre 15 e 17 anos. Para conhecer o significado 

atribuído ao projeto social, realizei seis entrevistas, nas quais os jovens relatavam que o curso 

lhes proporcionaria as condições necessárias para a disputa por uma vaga no mercado de 

trabalho. Na graduação, eu constatei que esses cursos são avaliados positivamente pelos 

jovens que os frequentam. 

Ao ingressar no Mestrado, inicialmente desejei conhecer como os alunos do Ensino 

Médio se relacionavam com os cursos profissionalizantes, porém, após algumas orientações e 

leituras, decidi conhecer como esse aluno que está no último ano do Ensino Médio avalia essa 

escola. Será que, como está previsto na legislação, ele sente que a escola o prepara para 

ingressar no mercado de trabalho e prosseguir seus estudos em nível superior? A hipótese 

inicial deste trabalho é a de que os alunos identificam a escola como um local que deve 

prepará-los para a continuidade dos estudos em nível superior e o ingresso no mercado de 

trabalho, porém pressupõem-se que, para os jovens desta pesquisa, a escola deve oferecer um 

ensino que não seja profissionalizante, mas ofereça subsídios para uma futura 

profissionalização. 

A escolha por alunos do Ensino Médio foi proposital. Considerando que, somente no 

ano de 2009, ele se integra oficialmente à Educação Básica, a grande maioria dos brasileiros 

que concluiu o Ensino Médio, até a presente data (2009), passou três anos por uma etapa 

escolar que, de certa forma, desconhecia as reais necessidades de seu público. Até o ano de 

2008, a LDB tinha, em sua redação, no Título III, Artigo 4o: “O dever do Estado com a 

educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: inciso II - progressiva 

extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio”. Esta redação, no ano de 2009, foi 

alterada para “II – universalização do ensino médio gratuito. Redação dada pela Lei no 

12.061, de 2009”, o que quer dizer que, agora, o Ensino Médio deve ser universalizado e 

gratuito a todos. (LDB nº 9.394, 2010) 

Para ser possível conhecer os significados que os jovens alunos atribuem à escola, os 

procedimentos metodológicos envolveram a aplicação de um questionário com 15 perguntas 
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abertas e seis perguntas fechadas. As perguntas fechadas buscaram verificar a faixa etária dos 

estudantes, o número de pessoas com as quais residem, a renda familiar e a situação atual de 

trabalho. As perguntas abertas, por sua vez, giraram em torno da relação do jovem com a 

Escola e com o Ensino Médio, do significado atribuído ao trabalho e aos cursos 

profissionalizantes, das suas expectativas em relação ao futuro (após a conclusão do Ensino 

Médio). As perguntas foram elaboradas buscando verificar qual o significado atribuído a 

Escola e ao Ensino Médio pelos jovens estudantes do 3o ano do Ensino Médio; quais são os 

motivos que os levam a ingressar no mercado de trabalho e a querer permanecer na escola 

concluindo a Educação Básica; o que os jovens dizem sobre os cursos profissionalizantes, o 

trabalho e a escola; e quais as necessidades e anseios dos jovens com relação à escola, ao 

trabalho e aos cursos profissionalizantes. 

A análise dos dados toma como fundamentos um conjunto de trabalhos que se 

concentram nas questões concernentes à constituição do Ensino Médio e às relações que os 

jovens mantêm com a escola e com outros espaços sociais. Diversos autores iluminam o 

estudo e a análise da influência das políticas públicas educacionais na preparação dos 

estudantes para o ingresso no mercado de trabalho como, por exemplo, Kuenzer (2009) que 

procura explicar a necessidade de se pensarem propostas para o Ensino Médio que se 

articulem com a vida dos jovens trabalhadores oriundos das periferias, propondo que os 

jovens tenham o direito a fazer suas escolhas e que estas não tenham, como critério e 

condição única, a origem social dos jovens. 

A autora Franco (1994), que expõe a realidade do jovem estudante do Ensino Médio, 

especificamente do período noturno, procura articular a função do Ensino Médio com a 

realidade do jovem estudante trabalhador de periferia. Além destas duas autoras, estudos 

realizados pela Fundação Perseu Abramo (BRANCO; GUIMARÃES; SPOSITO, 2008), 

procuram explicar a relação do jovem contemporâneo com a escola pública brasileira. A 

pesquisa de Souza (2003) tratou dos jovens da periferia da zona norte de São Paulo do 

período noturno. Estes estudos contribuem para a presente pesquisa na medida em que elas 

abordam a realidade do estudante/trabalhador do período noturno. Uma das preocupações 

dessas estudiosas é conhecer como o aluno trabalhador se relaciona com a escola e como vive 

este período de sua vida. O presente trabalho, no entanto, procura conhecer qual o significado 

atribuído pelo jovem estudante – trabalhador ou não – à Escola e ao Ensino Médio, sendo 

contemplados os alunos do 3o Ensino Médio dos períodos matutino e noturno de uma escola 

pública de um bairro da periferia da zona sul da cidade de São Paulo. 
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No que tange à compreensão das questões referentes à juventude e à constituição da 

adolescência, esta pesquisa adotará, para compor seu referencial teórico, os trabalhos de 

Aguiar, Bock e Ozella (2001). Estes autores procuram explicar quem é o jovem 

contemporâneo, bem como desnaturalizar a adolescência, que ainda é entendida como uma 

fase natural, reservada e vivida por todas as pessoas da mesma maneira. Os estudos destes 

pesquisadores indicam quais são as necessidades e anseios desses jovens em relação à escola, 

ao trabalho e a outros espaços sociais onde, de alguma forma, se configure um espaço de 

aprendizagem. Os referidos autores explicam que é necessário pensar um jovem e uma 

juventude não homogêneos – como se todos fossem iguais –, e tentam apresentar a 

perspectiva de que não há um único modelo de juventude, mas sim modelos de juventude. 

Estes estudos contribuem para a ampliação da compreensão da inviabilidade de se 

pensar em uma política pública educacional sem levar em consideração as especificidades de 

uma adolescência construída histórica e socialmente; e desconsiderando-se as diferentes 

necessidades e características da juventude brasileira. Finalmente, para que seja possível a 

realização desta pesquisa, serão analisadas as propostas contidas nos documentos oficiais Lei 

de Diretrizes e Bases (LDB) 9.394/96 e o Plano de Desenvolvimento da Educação (2007), 

destinadas ao Ensino Médio, buscando a articulação entre as percepções da influência deste 

nível de ensino na vida dos jovens e a imagem de juventude presente nos documentos.  

O presente trabalho está organizado em cinco capítulos. O primeiro tratará brevemente 

das especificidades legais do Ensino Médio e apresentará um breve histórico da constituição 

deste nível de ensino no Brasil. No segundo capítulo, será traçado o perfil da juventude 

brasileira e a definição da adolescência como fase socialmente construída. No terceiro 

capítulo, serão apresentados os caminhos percorridos para a realização desta pesquisa, que 

teve por base o questionário composto de 21 questões, abertas e fechadas, que foi aplicado a 

117 jovens estudantes de uma escola localizada na periferia da zona sul de São Paulo. Além 

da exposição dos caminhos da pesquisa, será apresentado, com base nas respostas obtidas nos 

questionários, o perfil do aluno que chega ao 3o ano do Ensino Médio. Por fim, no quarto 

capítulo será realizada a análise dos dados, procurando apresentar quais os significados 

atribuídos à Escola, ao Ensino Médio, ao trabalho e aos cursos profissionalizantes, por alunos 

de uma escola pública da cidade de São Paulo. Tomando por base a definição conferida ao 

Ensino Médio pelos documentos oficiais – preparar para o mercado de trabalho e para o 

prosseguimento dos estudos em nível superior –, os jovens são questionados sobre qual a 

importância do trabalho e de um eventual curso profissionalizante no processo de qualificação 
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profissional e de inserção no mercado de trabalho, durante a etapa final da educação básica. 

Para a realização da análise destas respostas, serão utilizados os autores acima apresentados. 

Finalmente, no quinto capítulo, serão apresentadas algumas reflexões, de modo que 

possamos refletir, mesmo que parcialmente, sobre qual o significado atribuído à Escola, por 

seus principais usuários, os alunos. Não se pretende com essa pesquisa encontrar respostas 

definitivas, fato que seria muita ousadia, dado que a pesquisa foi realizada em apenas uma 

escola. Pretende-se, sim, deixar uma contribuição para que as novas pesquisas, com alunos do 

Ensino Médio, possam se agregar a esta, na busca de promover melhores condições de 

aprendizagem e convívio entre o jovem aluno e a escola. Há um entendimento de que a escola 

é uma peça fundamental na formação dos cidadãos e que, portanto, esta precisa ter clareza das 

diferentes necessidades do público que a ela se destina e da sua função enquanto agente 

socializadora e formadora. 

Em síntese, este trabalho se propõe a responder ao seguinte problema de pesquisa: 

qual o significado atribuído à Escola e ao Ensino Médio por jovens alunos do 3o ano do 

Ensino Médio de uma escola pública da periferia da zona sul de São Paulo.  

Como forma de compreender os significados atribuídos por esse jovem à Escola e ao 

Ensino Médio, pretende-se também responder às seguintes questões:  

- quais são os motivos que levam o jovem a ingressar no mercado de trabalho e a querer 

permanecer na escola, concluindo a Educação Básica?;  

- o que os jovens dizem sobre os cursos profissionalizantes, o trabalho e a escola?; 

- quais as necessidades e anseios dos jovens com relação à escola, ao trabalho e aos 

cursos profissionalizantes?; 

- e qual a importância do trabalho e de um eventual curso profissionalizante, durante a 

etapa final da Educação Básica, para seu processo de qualificação e de inserção no 

mercado de trabalho?  
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CAPÍTULO – I 
 

ORIGENS DO ENSINO MÉDIO NO BRASIL 

 

Ao se iniciar um trabalho que tem por objetivo conhecer qual o significado que o 

jovem atribui a Escola (Educação Básica – Ensino Fundamental e Ensino Médio), é 

importante que se conheça como este nível de ensino foi concebido, para que se possa pensá-

lo na atualidade. De acordo com Kuenzer (2009), um dos primeiros passos para que se 

entenda o Ensino Médio na atualidade é a identificação das causas que historicamente têm 

produzido os baixos índices de oferta e de qualidade no ensino oferecido a alguns jovens. Esta 

autora afirma que a escolaridade que se oferece aos jovens é fragmentada, pensando-se em 

sua origem social. Para os jovens da periferia, a educação teria por objetivo prepará-los para o 

trabalho, sendo necessário, para tanto, que eles conseguissem ler, contar e escrever. Em 

momento algum se desejava que estes jovens tivessem muita instrução, uma vez que isto 

poderia levá-los à revolta com a sua condição social. Para os jovens das camadas sociais mais 

abastadas, seria oferecida uma educação propedêutica com vistas à futura inserção no ensino 

superior. 

Documentos oficiais e textos elaborados por especialistas apontam que o Ensino 

Médio deve preparar o jovem para o mercado de trabalho e permitir a continuidade nos 

estudos. Kuenzer (2009) indica que o maior desafio a ser enfrentado pelo Ensino Médio é 

conseguir articular de maneira eficiente estas duas dimensões. A Lei de Diretrizes e Bases 

9.394/96 e os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) para o Ensino Médio declaram que 

este nível de ensino é uma continuação dos estudos do Ensino Fundamental I e II, bem como 

uma preparação para a continuação em outros níveis de ensino, como o ensino técnico ou 

ensino superior. Segunda Souza (2003), a leitura de documentos oficiais, como o Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE) e a Lei de Diretrizes e Bases (LDB), que versam sobre 

as diretrizes a serem seguidas nas escolas de todo o País, indicam que os objetivos declarados 

nos documentos nem sempre coincidem com as reais necessidades dos jovens e, além disso, 

as Leis não têm o efeito de alterar e produzir automaticamente uma realidade. 

Para que se compreenda como o Ensino Médio – parte obrigatória da Educação Básica 

de acordo com a Lei 12.061 de 2009 – se tornou, responsável em preparar o jovem para o 

ingresso no mercado de trabalho é importante destacar a relação deste nível de ensino com o 

ensino profissionalizante. Franco (1994) aponta que o ensino profissionalizante no Brasil tem 
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origem no início do século XIX e que os jovens para ingressar nesses cursos preparatórios 

(profissionalizantes) deviam ser órfãos, indigentes ou provenientes de famílias 

reconhecidamente pobres. No Brasil, os primeiros cursos profissionalizantes surgem como 

responsabilidade do Estado em 1909, “com a criação de 19 escolas de artes e ofícios nas 

diferentes unidades da Federação” (KUENZER, 2009, p. 27). A educação oferecida nessa 

época visava preparar esses jovens para que trabalhassem como operários e uma das primeiras 

medidas políticas que vem propor uma educação, que não profissionalizante, para a maioria 

da população pobre, foi a reforma Capanema. Segundo Kuenzer (2009, p. 28), 

 
[...] em 1942, a reforma Capanema faz o ajuste entre as propostas pedagógicas então 
existentes para a formação de intelectuais e trabalhadores e as mudanças que 
estavam ocorrendo no mundo do trabalho. Para as elites, são criados os cursos 
médios de 2o ciclo, científico e clássico, com três anos de duração, sempre 
destinados a preparar os estudantes para o ensino superior. 

 

Mesmo tendo esta diferenciação no ensino destinado para os filhos dos trabalhadores e 

para os filhos das camadas mais abastadas, inicia-se uma tentativa de articulação entre o 

ensino clássico (propedêutico) e o profissionalizante. Os jovens sem recursos financeiros para 

estudar, que vislumbravam como única possibilidade de estudo o ensino profissionalizante, 

agora têm o direito de participar dos processos de seleção para o ensino superior. Após a 

reforma Capanema, em 1942, outra reforma que veio alterar a legislação educacional foi a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional no 4.024, de 1961. Pela primeira vez, a legislação 

educacional reconhece a integração completa do ensino profissional e do propedêutico para 

fins de prosseguimento nos estudos. Mesmo com esse reconhecimento, continua a existir uma 

divisão no ensino oferecido para diferentes classes sociais. 

Na época do regime militar, a Lei nº 5.692/1971 vem instituir a obrigatoriedade do 

ensino profissionalizante junto com o Ensino Médio, que está relacionada às transformações 

ocorridas no mundo do trabalho. O País nessa época passava por um grande crescimento 

industrial, decorrente da substituição do modelo de importações e fortalecimento da indústria 

interna. Este é o período do milagre econômico e, devido às mudanças, faziam-se necessárias 

a capacitação e a qualificação profissional dos trabalhadores para atender às novas demandas 

impostas pelo desenvolvimento tecnológico. As transformações ocorridas no mundo do 

trabalho solicitam um trabalhador que tenha capacidade de adaptar-se a uma produção mais 

flexível. Este profissional deve ter domínio do código escrito, capacidade de ler e interpretar 

as informações e capacidade de propor soluções para os problemas que se colocam, além de 

possuir capacidade de comprometimento com o trabalho. 
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Apesar de todas as transformações na área educacional, Kuenzer (2009) indica que 

não ocorreu a democratização do ensino de nível médio de fato. O que se verificou, nessa 

época, foi o desenvolvimento de alguns profissionais, jovens, com maior qualificação – uma 

minoria, em detrimento de uma maioria que continuava excluída da escola e responsável 

pelos trabalhos mais braçais, que exigiam menos escolaridade. Sendo o trabalho, para muitos 

jovens, a única possibilidade de acesso aos estudos em nível superior, Kuenzer (2009) explica 

que, historicamente, a Lei diz que compete ao Ensino Médio permitir que os jovens possam 

ingressar no mercado de trabalho e continuar seus estudos em nível superior e que isto deve 

ser oferecido de forma a que se desenvolvam cidadãos conscientes de seu papel social.  

Souza (2003) corrobora a fala de Kuenzer (2009), ao afirmar que, mesmo com uma 

educação precária e não acessível a todos, a educação profissional oferecida sob a forma de 

cursos técnicos aos jovens das camadas sociais menos favorecidas capacitava-os para se 

inserirem no mercado de trabalho. Para o jovem, o trabalho era e “continua sendo o lugar 

privilegiado da inserção social, e não ter um emprego é estar excluído” (p.109). Esta mesma 

autora indica que: 

 
[...] feita a desvinculação legal do 2o grau ao mercado de trabalho, pela Lei Federal 
no 7.044/82, restaram na escola apenas escombros. Concretamente, o 2o grau seguiu 
até os nossos dias como um curso sem identidade, nem preparando para trabalho, 
nem para a universidade, menos ainda para a cidadania. (Souza, 2003, p. 30) 

 

Mesmo que se reconheça que os cursos oferecidos aos jovens das camadas menos 

favorecidas os capacitavam para o ingresso no mercado de trabalho, Franco (1994) afirma que 

o processo de profissionalização não é algo que pode ser improvisado. Para que esta educação 

profissional pudesse lograr sucesso, era necessário que as escolas contassem com “recursos 

humanos especializados, instalações apropriadas, equipamentos, laboratórios em 

funcionamento, uma engrenagem administrativa que lhe dê apoio e outros tantos requisitos” 

(FRANCO, 1994, p. 26). 

Kuenzer (2009), assim como Souza (2003), indica que a educação de nível médio, 

além de não ser acessível a todos e não preparar o jovem das camadas populares para o 

prosseguimento do estudo em nível superior, somente será eficaz ao proporcionar a todos uma 

participação social e política. Outro problema do Ensino Médio é a sua democratização, 

independentemente de classe social. Desse modo, consiste em dar o direito para que as 

pessoas façam uma escolha e saibam que esta está sendo tomada conscientemente – em outras 

palavras, é preciso saber que houve possibilidade de escolha e não que esta escolha foi 
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determinada unicamente pela origem social. A escola, ao proporcionar o acesso a todos, 

receberá jovens de diferentes realidades e necessidades. O Ensino Médio deverá adotar 

diferentes modalidades de organização curricular. Tal organização diferenciada deve ter como 

objetivo tratar os jovens da periferia de forma a que, na desigualdade do tratamento, seja 

possível igualá-los, dando-lhes chance de terem suas necessidades reais atendidas. Isto se faz 

necessário considerando a uniformidade de que se reveste a Lei para dizer o que se deve 

ensinar e como isto deve ser feito. Faz-se necessário pensar a escola pública do ponto de vista 

das necessidades daqueles que vivem do trabalho (KUENZER, 2009). 

Além de uma nova organização curricular é importante que se ajuste este nível de 

ensino e todos os outros às necessidades e expectativas daqueles que o frequentam. Franco 

(1994) diz ser incoerente e inadmissível o discurso de muitos educadores que dizem ser 

desnecessário repensar a função do Ensino Médio, uma vez que este nível de ensino atende a 

uma minoria da população carente do País. Identificar as deficiências e propor soluções, antes 

que os jovens saiam das escolas públicas é tarefa de todos os que desejam modificar práticas 

que, por vezes, se mostram ineficientes em atender às necessidades dos jovens dentro e fora 

da sala de aula. A escola, por estar situada em um determinado período histórico, precisa 

reconhecer o avançar do tempo e a transformação das pessoas e instituições. Ao procurar 

adequar a teoria e a metodologia às necessidades reais do jovem trabalhador, deve-se 

considerar que o trabalho perpassa diferentes áreas do conhecimento e que ignorar o vínculo 

que se estabelece entre estes dois espaços de formação – escola e mundo do trabalho – é 

estimular os jovens que precisam trabalhar a abandonar a escola pela falta de identificação 

com esta. É válido ressaltar que, em alguns casos, este abandono escolar pode levá-los a 

procurar outros espaços de formação – como, por exemplo, os cursos profissionalizantes 

(KUENZER, 2009). 

Dessa forma, de acordo com o Plano de Desenvolvimento da Educação (2007), a 

educação não pode ser vista como algo dissociado da realidade e das necessidades dos seus 

frequentadores. Deve-se reconhecer a necessidade de haver uma sequencialidade na formação 

dos alunos. Assim sendo, da creche ao ensino superior, todos esses níveis devem estar 

articulados, proporcionando àqueles alunos que estão se inserindo e àqueles que já estão 

inseridos na vida escolar, a capacidade de se verem como seres históricos e sociais e, por isso 

mesmo, sujeitos capazes de transformarem a si próprios e ao meio no qual estão inseridos. 

Por sua vez, os documentos oficiais, ao apontarem como sendo objetivos da escola a 

articulação da vida escolar à vida cotidiana e ao mundo do trabalho, indicam que se deve 

oferecer ao jovem a possibilidade de usar conhecimentos científicos para resolver as situações 
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que lhe são apresentadas cotidianamente, tendo como premissa que este sujeito é um ser 

histórico e, portanto, inserido em um contexto social concreto que lhe apresenta problemas 

igualmente concretos – como: o desemprego, a falta de moradia, problemas decorrentes da 

falta de saneamento básico, segurança, violências, etc. (KUENZER, 2009) 

Esta preocupação, apresentada por educadores e também manifestada pelos jovens, 

assinala a importância de estudar como eles se identificam com a escola, o que esperam e 

quais são seus anseios. Se, para esses jovens, a educação proporciona ascensão social, é 

preciso que se leve em conta os seus interesses, em relação à sociedade, escola, família e 

trabalho. De acordo com a pesquisa realizada pela Fundação Perseu Abramo (BRANCO; 

GUIMARÃES; SPOSITO, 2008), o desemprego é um dos problemas sociais que mais 

preocupam o jovem brasileiro. Estes mesmos jovens, ao serem questionados sobre o 

significado que atribuíam ao trabalho, apresentaram, como elementos recorrentes: 

“necessidade, independência, crescimento, autorrealização e exploração” (Guimarães, 2008, 

p.165). A escola, que foi concebida com a função de preparar a criança e o jovem para sua 

futura inserção no mercado de trabalho e prosseguimento em outros níveis de estudo, parece 

não se questionar sobre o tempo que uma pessoa deve passar dentro de uma sala de aula, sem 

que se conheçam suas necessidades e aspirações. Certamente as necessidades materiais a que 

o jovem de periferia se vê exposto são diferentes do jovem de classe média ou alta (Camacho, 

2007). 

Assim como o Ensino Médio deve assumir o compromisso de educar os jovens, 

independentemente de sua classe social, para que estes possam participar conscientemente nas 

esferas políticas e sociais do mundo do trabalho, é importante relembrar que as escolhas que 

este sujeito possa fazer não devem estar condicionadas à situação socioeconômica. A 

educação escolar deve proporcionar o desenvolvimento intelectual e moral, sendo que esta 

relação de desenvolvimento deve ser entendida como um processo que está em movimento 

durante toda a vida do sujeito e não somente no período em que está na escola. Considerando 

as desigualdades sociais, e antes de se criarem políticas públicas voltadas para a inserção do 

jovem no mercado de trabalho e em atividades econômicas produtivas, há que se conhecer, de 

modo mais detalhado e profundo, quais as características que permitem melhor compreender 

as demandas e aspirações dos jovens ante a escola, o trabalho e a renda. (BRANCO, 2008) 

  



  13 

CAPÍTULO – II 

 
ADOLESCÊNCIA COMO CONSTRUÇÃO HISTÓRICA 

 

O conceito de adolescência surgiu pela primeira vez no século XVIII, apresentado por 

Rousseau, em sua obra Emílio ou da Educação. Associando ideias de revolução, paixão e 

primitividade à imagem do adolescente, Rousseau definiu a adolescência como um segundo 

nascimento, provocado pela emergência da paixão sexual, que empurra o adolescente para 

além de si mesmo, para a humanidade, gerando uma turbulenta revolução, manifesta em 

frequentes mudanças de humor, rebeldia e instabilidade. Contribui Rousseau de forma 

significativa na concepção de infância e adolescência, definindo ambas como um “estado” 

específico, em vez de uma “condição” natural de ser humano (CALIL, 2003, p.144). 

Autores como Aguiar, Bock e Ozella (2001) mostram que a adolescência não é um 

período natural do desenvolvimento humano que sempre existiu. Na busca da compreensão do 

que seja a adolescência, há que se perguntar sobre as razões que levaram a constituição deste 

período do desenvolvimento, porque para compreender qualquer fato faz-se necessário uma 

inserção na totalidade onde este fato foi produzido. Kahhale (2003) enfatiza que a 

adolescência foi construída na história da humanidade, também não sendo uma fase natural do 

desenvolvimento humano. Não sendo um período natural do desenvolvimento, deve ser 

entendida no seu movimento e suas características devem ser compreendidas no processo 

histórico de sua constituição.  

Para Teixeira, a adolescência adquiriu diferentes configurações no decorrer da história 

das civilizações. Uma delas, por exemplo: 

 
nos mostra como na sociedade tradicional, até o século XVIII, o indivíduo passava 
da condição de criança para adulto, sem passar pelas etapas consideradas, 
posteriormente como adolescência. Este indivíduo crescia misturado aos adultos, 
aprendia sobre a vida e a como se comportar socialmente, através do contato direto 
com eles. Apenas a partir do século XIX a adolescência passou a ser definida com 
características específicas, que a diferenciassem da infância e da idade adulta. 
(TEIXEIRA, 2003, p.110)  

 

Mudanças no corpo e desenvolvimento cognitivo são marcas que a sociedade destacou 

para identificar a adolescência. Muitas outras coisas estão acontecendo concomitantemente 

nesta época da vida do indivíduo. As características fisiológicas não são tomadas como tal, na 

medida em que têm significado para diferentes grupos sociais e culturais – a condição para a 
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introdução dos meninos e meninas no universo adulto (KAHHALE, 2003). De acordo com a 

teoria walloniana: 

 
a adolescência é apresentada como a última e movimentada etapa que separa a 
criança do adulto que ela tende a ser. Nessa fase ocorrem modificações fisiológicas 
impostas pelo amadurecimento sexual, provocando na criança profundas 
transformações corporais acompanhadas por uma transformação psíquica. (DÉR; 
FERRARI, 2006, p. 59) 

 

Calil (2003) enfatiza que diferentes teorias psicológicas sobre a adolescência reforçam 

a concepção de que esta é uma etapa turbulenta e confusa, natural e necessária ao 

desenvolvimento do ser humano, delineando a ideia de adolescente que predomina no 

imaginário ocidental. Este autor indica que: 

 
Estudos antropológicos [...] junto a adolescentes de Samoa a Nova Guiné, levaram a 
conclusões bastante diferentes, por mostrarem que, em outras culturas, a 
adolescência é vivida como uma transição gradual e tranquila, com fácil adaptação 
aos papéis de adulto. (Calil, 2003, p.145) 

 

Estudos como esses colaboraram para desfazer a ideia de que a adolescência é um 

período de crise, inerente à natureza fisiológica ou instintiva do ser humano. Os conflitos 

verificados na adolescência são marcas presentes nas características sociais do meio em que o 

sujeito se encontra. Dessa forma, até hoje persiste a relação entre adolescência e crise 

psicológica:  
A partir da ideia sócio-histórica em que um constitui o outro ao mesmo tempo em 
que se constitui, a adolescência é entendida como uma construção histórica, que tem 
seu significado determinado pela cultura e pela linguagem que media as relações 
sociais, significado este que se torna referência para a constituição dos sujeitos. 
Neste sentido, a compreensão da totalidade constitutiva da adolescência passa não só 
pelos parâmetros biológicos, como idade ou desenvolvimento cognitivo, mas 
necessariamente pelo conhecimento das condições sociais, que constroem uma 
determinada adolescência.” (Calil, 2003, p.145) 

 

Para Kahhale e Calil (2003), a adolescência também se refere a um período de latência 

social, constituída a partir da sociedade capitalista, gerada por questões de ingresso no 

mercado de trabalho e extensão do período escolar, da necessidade de preparo técnico. 

Kahhale (2003, p. 93) questiona se todos os jovens passam pela adolescência e aponta que: “A 

adolescência acontecerá quando as condições sociais para o seu desenvolvimento estiverem 

dadas”. É possível que muitos jovens não vivam essa experiência e deve-se considerar o fato 

de que a mídia exerce o papel de propagadora de um modelo de adolescência proveniente da 

classe dominante. No Brasil, a adolescência adquire significados diferentes dependendo da 
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classe social que se analisa. Nas camadas mais favorecidas, ela é tida como um período de 

experimentações, sem maiores consequências emocionais, econômicas e sociais, enquanto nas 

classes mais baixas não há possibilidade de ter essa mesma configuração, em função do 

ingresso precoce no mercado de trabalho. Para os jovens das camadas mais desfavorecidas 

“os riscos de experimentar, tentar e viver novas experiências são maiores, sendo mais difícil 

de arcar com as consequências econômicas e afetivas” (KAHHALE, 2003, p. 93). 

Dada essa diferença no modo de se viver a adolescência, os sonhos e as fantasias 

sentimentais não atingem todos os jovens da mesma forma, podendo ser controlados 

conforme as exigências de sua vida cotidiana. Um dos motivos é o ingresso precoce no 

mercado de trabalho, que põe o jovem em contato imediato com a realidade social e pode 

oferecer-lhe o sabor de sua independência, mas também colocá-lo diante de responsabilidades 

para as quais pode não estar ainda preparado. De acordo com Dér e Ferrari (2006), as 

influências sociais não são as mesmas para os jovens de diferentes classes sociais. Ambas 

ressaltam que esses jovens não estão livres de toda espécie de perigo. Existem crianças, 

futuros operários, que não encontram para instruí-las e para formá-las centros de 

aprendizagem, ou não encontram, nos centros de aprendizagem, a educação moral e 

intelectual que deveriam continuar a receber aí. 

Como foi apresentado no item anterior, “Origens do Ensino Médio no Brasil”, a escola 

que foi pensada para as camadas mais desfavorecidas da população torna-se responsável pela 

instrução destas crianças e jovens e vê-se incumbida de transmitir um conteúdo que permita 

aos filhos do proletariado a apropriação de um conhecimento que permita ler, escrever e 

contar – uma educação para o trabalho. Além dessa instrução, há um outro tipo de educação 

que está implícito no currículo e que tem como objetivo fazer com que desde cedo estas 

crianças e jovens se acostumem à rotina escolar. A escola reproduz de certa forma a rotina do 

mundo do trabalho – com suas rígidas regras e horários. Ao se conhecer e entender as 

diferentes necessidades dos jovens brasileiros torna-se necessário abandonar a ideia de 

adolescência simplesmente como um período conturbado ou uma fase que logo passará. 

Deve-se encarar a adolescência de forma a não naturalizar algo que foi socialmente construído 

para atender às necessidades específicas da sociedade. Aguiar, Bock e Ozella, (2001) e Bock e 

Liebesny (2003) indicam que, tendo sido a adolescência constituída pelo homem em suas 

relações sociais, este momento de vida do jovem é marcado por pressões sociais que lhe 

cobram um comportamento diferente do de uma criança e semelhante ao de um adulto. 

Mesmo o jovem adotando um comportamento tido como ideal pelos adultos, não lhe é 

concedido o ingresso no mundo adulto, por se considerar que suas ideias e desejos estão 
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marcados por muitas contradições e conflitos – características tidas como marcas 

estereotipadas da juventude –, e ao adolescente compete apenas esperar até o momento em 

que será convidado a ingressar em uma sociedade que valoriza apenas o projeto de vida 

adulto. Ainda que este período seja entendido como uma fase marcada por conflitos e que o 

jovem não tenha seus projetos aceitos ou respeitados pelos adultos, há, dentre os vários 

espaços nos quais este jovem se forma, dois que são primordiais: a família e a escola 

(SPOSITO, 2008). 

A inserção na escola permite que se ampliem as relações sociais do jovem, e o 

processo de escolarização tem como um de seus objetivos a futura inserção do jovem no 

mercado de trabalho. Atenta a esta função socializadora da escola, Souza (2003) afirma que, 

embora a legislação atribua à educação de nível médio um caráter de ensino de técnicas e 

estratégias de inserção no mercado de trabalho, percebe-se que, na realidade, tais leis somente 

desejam que os alunos se adaptem à realidade presente. Pensar as relações sociais dentro da 

escola conduz à reflexão sobre outras relações como, por exemplo, a relação aluno x aluno, 

aluno x professor, aluno x funcionários da escola, aluno x direção, aluno x comunidade e 

aluno x família. 

Como o foco deste trabalho consiste em investigar os significados atribuídos pelos 

alunos à Escola (Educação Básica – Ensino Fundamental e Médio), faz-se necessário entender 

como estes se relacionam com a escola e quais seriam os motivos que levam estes alunos a 

procurar apoio em outras instituições para futura inserção no mercado de trabalho. 

Ingressar no mercado de trabalho, para os jovens das camadas mais pobres, como foi 

indicado pela Fundação Perseu Abramo (BRANCO; GUIMARÃES; SPOSITO, 2008), é mais 

do que simplesmente ter independência: inserir-se em um mundo adulto é também 

compartilhar as responsabilidades dentro do lar, é poder complementar a renda familiar e 

participar mais ativamente da vida social dentro de casa (BRANCO, 2008). Este jovem, que é 

oriundo, na maioria das vezes, de camadas menos favorecidas da sociedade, não possui tempo 

disponível para viver essa etapa de sua vida como bem o desejar, não dispõe de recursos para 

estudar, não pode adquirir – em alguns casos – os bens que deseja, vê limitada sua 

possibilidade de conhecer outros lugares e, pelo fato de dispor de poucos recursos financeiros 

para satisfazer suas vontades e atender a exigências dentro de casa, ele se vê impelido a 

procurar um emprego que lhe permita satisfazer suas necessidades. 

Considerando que é necessário refletir sobre dados da realidade que são tidos como 

naturais, para se conseguir identificar as mudanças que se operam no interior das relações 

sociais e das instituições, devem ser revistas as relações entre a escola e a juventude, sob a 
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perspectiva do atendimento das demandas sociais. Aguiar, Bock e Ozella (2001, p. 167) 

afirmam que não se deve correr o risco de naturalizar aquilo que é socialmente construído e 

que coisas, fatos, comportamentos que se tem como “normal em nossa sociedade nada mais é 

que aquilo que os homens se interessam em valorizar, mas não é nem natural, nem eterno”. 

Quando se naturalizam certos aspectos como, por exemplo, o fracasso do aluno da escola 

pública, incorre-se novamente em um erro que não corresponde à realidade. Não se pretende 

com este trabalho dizer que a escola é a única responsável pela má formação de seus alunos. 

Junto às práticas adotadas em sala de aula, devem-se considerar também as políticas adotadas 

para pensar a inserção desses jovens no mercado de trabalho e também as expectativas sobre 

este sujeito em constante desenvolvimento (BRANCO, 2008).  
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CAPÍTULO - III 
CAMINHOS DA PESQUISA 

 

Para a realização desta pesquisa, optou-se pela aplicação de um questionário a 

estudantes que estivessem cursando o terceiro ano do Ensino Médio, em uma escola pública 

da periferia da zona sul do município de São Paulo. Escolheu-se este público pelo fato de 

serem alunos que já cursaram os outros dois anos do Ensino Médio. Pretende-se, com as 

perguntas elaboradas neste questionário, conhecer quais os significados que os jovens 

atribuem à Escola e ao Ensino Médio e o que pensam acerca do trabalho e de eventuais cursos 

profissionalizantes que frequentem. A decisão de aplicar o questionário aos estudantes desta 

escola, que será aqui denominada escola “Sul 1”, foi determinada com base nos seguintes 

critérios: possuir, a escola, o ensino de nível médio, público e regular; haver facilidade de 

acesso, por parte do pesquisador, aos gestores e o consentimento dos mesmos para a 

realização da pesquisa; estar a escola localizada em um bairro de periferia; haver a 

possibilidade de ter uma conversa prévia com os alunos para verificar se eles gostariam de 

participar, espontaneamente, da pesquisa. 

A escola Sul 1 localiza-se na periferia da zona sul do município de São Paulo e está 

entre uma escola municipal, que oferece ensino do primeiro ao nono ano (Fundamental I e II), 

uma delegacia, um posto de saúde e um terreno baldio. Ainda com relação à vizinhança, há, 

em frente à escola, uma marcenaria, um bar, algumas casas e uma praça. Foi destacada aqui a 

presença da delegacia pelo fato de que, segundo dados do Observatório de Segurança Pública 

do Estado de São Paulo (2010), a região onde a escola está situada figura entre uma das mais 

violentas do município, seguida pelo bairro Jardim São Luís e ficando atrás, apenas dos 

bairros Jardim Ângela e Sé. Este dado é significativo, dado que todos os alunos são 

moradores da região e apresentam atitude propositiva, do ponto de vista de seus projetos 

futuros de vida, estudo e profissão. 

O planejamento para realização desta pesquisa teve início em Abril de 2010. 

Inicialmente, pensou-se em fazer uma pesquisa apenas com os alunos que tivessem 

participado ou estivessem participando de algum curso profissionalizante. Neste momento, o 

foco do projeto era verificar qual o significado que o estudante do Ensino Médio atribuía a 

este nível de ensino e ao curso profissionalizante. 

Foi realizada uma visita à escola Sul 1, para travar contato com a Diretora e pedir 

permissão para aplicar o questionário. A diretora acompanhou o pesquisador até as duas salas 
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do terceiro ano do período matutino, para conversar com os alunos. O critério para seleção 

destes alunos, do Ensino Médio, era que participassem de algum curso profissionalizante. 

Doze alunos se colocaram como voluntários, naquele momento. Ao longo da pesquisa, a 

partir do seu próprio andamento, o foco do trabalho foi alterado, e neste segundo momento, 

passou-se a investigar qual o significado atribuído pelo jovem do 3o ano do Ensino Médio a 

este nível de ensino. 

Depois de várias discussões, optou-se por mudar o problema desta pesquisa. O novo 

foco passou a ser: Qual o significado atribuído à escola por jovens estudantes do 3o ano do 

Ensino Médio? Finalmente, no momento da qualificação, esse objetivo foi ampliado, 

passando a ser: Qual o significado atribuído à escola e ao Ensino Médio por jovens estudantes 

do 3o ano deste nível de ensino? 

Para realizar a aplicação do questionário, procedeu-se à elaboração das questões que 

poderiam trazer pistas sobre o significado atribuído pelo jovem a Escola e ao Ensino Médio. 

Novamente, após as orientações e as discussões durante as aulas de metodologia da pesquisa 

sobre a elaboração de questionários, esta etapa foi concluída – destaquem-se aqui a 

participação dos colegas de sala que trouxeram muitas contribuições, com perguntas que 

possibilitaram reflexões sobre o objetivo real deste instrumento de pesquisa. Além do 

questionário, era necessário, para realizar a aplicação deste, o preenchimento e assinatura de 

um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Este documento serve para que os alunos 

manifestem, por sua assinatura, que participaram da pesquisa de livre e espontânea vontade. 

Como o objetivo, neste momento, era diferente daquele que inicialmente conduziu o 

pesquisador à escola, agora era preciso aplicar o questionário a todos os alunos e alunas que 

estivessem cursando o 3o ano do Ensino Médio. Após explicar aos alunos o objetivo da 

pesquisa, a maior parte deles se dispôs a participar. Ao final, 117 questionários foram 

preenchidos no período de dois dias. 

A escola onde esta pesquisa foi realizada possui duas quadras de esporte – sendo uma 

delas coberta –, dispõe de uma sala de vídeo, uma biblioteca, uma sala de informática e uma 

outra sala do programa Acessa São Paulo. A escola possui dois pavimentos. As salas de aula 

se localizam no piso superior e há, nas extremidades do pátio, duas escadas para o acesso dos 

alunos às salas de aula e uma escada central destinada aos professores. A escola conta com 

sete turmas que estão no 3o ano do Ensino Médio, sendo que duas turmas estão no período 

matutino e cinco no período noturno. No período matutino, a escola possui 93 alunos – 

participaram da pesquisa 49, de um total de 68 presentes no dia da pesquisa. No período 
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noturno, a escola possui 209 alunos – participaram da pesquisa 68 de um total de 79 presentes 

no momento da aplicação do questionário.  

Os quadros a seguir, do item 3.1 até 3.1.2.2, apresentam o perfil dos alunos que 

participaram desta pesquisa, dividindo-se em período matutino e período noturno. 

Após o preenchimento dos questionários, os dados foram organizados do seguinte 

modo: inicialmente foram agrupados por sala e separados por período. Para proceder à leitura 

e análise dos mesmos, as respostas foram digitadas em uma planilha eletrônica, tendo sido 

atribuído a cada estudante um nome fictício. As questões 1 a 6 ilustram o perfil do aluno do 

período matutino e do aluno do período noturno. As questões 7 a 21 referem-se as repostas 

dadas pelos alunos e foram separadas por período matutino (A e B) e período noturno (C, D, 

E, F, G). As respostas foram lidas, buscando-se as semelhanças e diferenças entre os referidos  

períodos. Verificadas as diferenças e semelhanças nas respostas, elaboraram-se os seguintes 

eixos orientadores da pesquisa: ESCOLA/ENSINO MÉDIO, TRABALHO E CURSO 

PROFISSIONALIZANTE.  
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3.1 - PERFIL DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

Os dados dos participantes da pesquisa, nesse primeiro momento, encontram-se 

divididos em duas partes, para que seja possível conhecer um pouco mais sobre quem é esse 

jovem estudante do período matutino e noturno da escola Sul 1. 

 

3.1.1 - PERFIL DO ALUNO DO PERÍODO MATUTINO 

 

Dos 49 alunos do período matutino que participaram desta pesquisa, dez declararam 

ter 16 anos, 33 alunos têm 17 anos, cinco têm 18 anos e apenas um tem 19 anos. Dos 

participantes, 24 são do sexo masculino e 25 do sexo feminino. 

 

 
Gráfico 1: Idade dos alunos do período matutino 

 

Quando questionados sobre o número de pessoas com as quais residem, há um 

predomínio de famílias com quatro (aluno mais três pessoas) e cinco pessoas (aluno mais 

quatro pessoas). Conforme gráfico 2: “Número de pessoas que residem com o aluno do 

período matutino”, dois alunos declararam viver com oito pessoas. Cinco alunos declararam 

viver com apenas uma pessoa, o que indica que este lar é composto por duas pessoas. 

 

!
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Gráfico 2: Número de pessoas que  residem com o aluno do período matutino 

 

Destes alunos, 31 declararam que possuem uma renda familiar de até dois salários 

mínimos. Um aluno declarou que a família não possui renda e três não responderam. Treze 

alunos disseram que a renda familiar está entre dois e cinco salários e somente um declarou 

que a família tem renda superior a cinco salários. 

 

 
Gráfico 3: Renda familiar dos alunos do período matutino 
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Quatorze alunos disseram estar trabalhando, quinze nunca trabalharam, mas estão 

procurando emprego, dez afirmaram já ter exercido alguma atividade remunerada, porém 

estão desempregados no momento e nove declararam nunca ter trabalhado nem procurado 

emprego. Apenas um aluno não respondeu. 

 

 
Gráfico 4: Situação atual do aluno do período matutino no mercado de trabalho 

 

Considerando-se as questões realizadas envolvendo trabalho e curso 

profissionalizante, será apresentado a seguir o perfil dos alunos que exercem alguma atividade 

remunerada e também o perfil daqueles alunos que fizeram algum curso profissionalizante. 

 

3.1.1.1 - PERFIL DO ALUNO TRABALHADOR DO MATUTINO 

 

Esta tabela apresenta o perfil do aluno que, além de estudar, exerce uma atividade 

remunerada. Dos 14 estudantes trabalhadores do período matutino, dez têm 17 anos, dois têm 

16 e dois têm 18 anos. Quanto ao gênero, sete são mulheres e sete são homens. 
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Gráfico 5: Idade do aluno trabalhador do período matutino 

 

Com relação ao número de membros das famílias destes jovens, seis estudantes 

declararam viver com quatro pessoas e apenas um possui uma família mais numerosa, 

residindo com sete pessoas. 

 

 

 
Gráfico 6: Composição familiar do aluno trabalhador do período matutino 

 

Oito estudantes disseram ter renda familiar de até dois salários mínimos, outros cinco 

tem renda de dois até cinco salários e apenas um jovem declarou que a família possui uma 

renda superior a cinco salários mínimos. 
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Gráfico 7: Renda familiar do aluno trabalhador do período matutino 

 

3.1.1.2 - PERFIL DO ALUNO DO PERÍODO MATUTINO COM RELAÇÃO 

AO CURSO PROFISSIONALIZANTE 

 

Aqui será apresentado o perfil do estudante, trabalhador ou não, que fez algum tipo de 

curso profissionalizante. Neste momento, não será destacado o tipo de curso que fizeram e a 

seleção destes se deu pelo fato de terem realizado ou realizarem algum curso 

profissionalizante. 

Do total de jovens que participaram da pesquisa no período matutino, 29 declararam 

ter participado ou estar participando de algum curso – oito deles têm 16 anos, 17 alunos têm 

17 anos, três estudantes têm 18 anos e apenas um tem 19 anos. Deste total, 13 são do sexo 

masculino e 16 do sexo feminino. 

 
Gráfico 8: Idade do aluno participante ou não de curso profissionalizante 
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A maior parte dos lares desses estudantes – participantes de algum curso 

profissionalizante – é composta de duas a cinco pessoas e a renda familiar predominante entre 

estes jovens é de até dois salários mínimos.  

 
Gráfico 9: Composição familiar do aluno participante ou não de curso profissionalizante 

 

Apenas seis desses estudantes do período matutino que fazem curso profissionalizante 

afirmaram ter uma renda familiar entre dois e cinco salários; 19 jovens declararam ter uma 

renda familiar de até dois salários mínimos; um jovem diz ter renda familiar superior a cinco 

salários; um declarou que sua família não possui renda nenhuma e dois deixaram esta 

pergunta em branco. 

 
Gráfico 10: Renda familiar do aluno participante ou não de curso profissionalizante 
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Quando questionados sobre a situação atual de trabalho, nove desses jovens disseram 

estar trabalhando no momento, sete afirmaram que nunca trabalharam e nunca procuraram 

emprego, oito deles declararam que nunca trabalharam, porém estavam procurando emprego e 

cinco citaram já ter trabalhado, porém no momento encontravam-se desempregados. 

 
Gráfico 11: Situação atual no mercado de trabalho do aluno que participa ou não de curso profissionalizante 

 

A tabela a seguir indica as profissões exercidas pelos alunos do matutino que realizam curso 

profissionalizante. 

 

 
Gráfico 12: Profissão dos alunos do período matutino 
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3.1.2 - PERFIL DO ALUNO DO PERÍODO NOTURNO 

 

No período noturno, dos 68 alunos que participaram da pesquisa, 28 declararam ter 17 

anos, 11 alunos têm 16 anos, 10 alunos têm 18 anos, sete têm 19 anos e quatro têm 20 anos. 

Um dos alunos desta escola, no período noturno, possuía, no momento da pesquisa, 15 anos; 

sete alunos estão na faixa etária entre 20 a 22 anos e quatro alunos possuem idade acima de 23 

anos, sendo que uma aluna tem 38 anos e outra tem 52 anos. 

 
Gráfico 13: Idade do aluno do período noturno 

 

No período noturno, como no período matutino, não se percebe, no momento da 

realização desta pesquisa, o predomínio de nenhum dos dois gêneros: há uma equivalência do 

número de homens e mulheres. Quando se olha para o número de pessoas com as quais esses 

alunos residem, há lares formados por cinco pessoas (aluno mais pessoas com as quais vive): 

19 alunos responderam viver com quatro pessoas. Enquanto um aluno disse não morar com 

ninguém, outra pessoa respondeu viver com 12 pessoas. Um aluno não respondeu. 
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Gráfico 14: Composição familiar do aluno do período noturno 

 

A faixa de renda destes alunos concentra-se nas categorias entre até dois salários e de 

dois a cinco salários mínimos sendo que 30 alunos declararam ter renda entre dois e cinco 

salários mínimos e 26 alunos possuem renda familiar de até dois salários mínimos. Do total de 

68 estudantes do período noturno, 11 alunos declararam ter uma renda familiar superior a 

cinco salários mínimos. 

 
Gráfico 15: Renda familiar do aluno do período noturno 

 

Dos 68 alunos que participaram da pesquisa, 42 declararam estar trabalhando, 12 

nunca trabalharam, mas estão procurando emprego; 11 já trabalharam, mas estão 

desempregados no momento e somente três afirmaram não estar trabalhando e nunca ter 

procurado emprego. 

 



  30 

 
Gráfico 16: Situação atual do aluno do período noturno no mercado no mercado de trabalho 

 

3.1.2.1 - PERFIL DO ALUNO TRABALHADOR DO PERÍODO NOTURNO 

 

Assim como foi feito com os alunos do período matutino, apresenta-se aqui o perfil do 

aluno que, além de estudar, exerce uma atividade remunerada.  

Dos 42 estudantes trabalhadores do período noturno, um número significativo – 18 

alunos – tem 17 anos e seis estudantes têm 19 anos. Com relação ao gênero, 24 estudantes são 

do sexo masculino e 18 do sexo feminino. 

 
Gráfico 17: Idade do aluno trabalhador do período noturno 
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Quando questionados sobre o número de pessoas com as quais viviam, 13 estudantes 

declararam viver com quatro pessoas, nove com duas pessoas e sete com três pessoas. Um 

aluno afirmou viver sozinho e outro disse viver com 12 pessoas. 

 

 
Gráfico 18: Composição familiar do aluno trabalhador do período noturno 

 

Sobre a renda familiar, 21 estudantes trabalhadores do período noturno disseram ter 

renda entre dois e cinco salários mínimos, 13 tem renda de até dois salários mínimos e oito 

declararam ter renda superior a cinco salários mínimos. 

 

 
Gráfico 19: Renda familiar do aluno trabalhador do período noturno 
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O gráfico a seguir indica as ocupações exercidas por estes jovens do período noturno. 

 
Gráfico 20: Tabela com as atividades remuneradas exercidas pelo aluno trabalhador do período noturno 

 

3.1.2.2 - PERFIL DO ALUNO DO PERÍODO NOTURNO QUE FEZ CURSO 

PROFISSIONALIZANTE 

 

Os dados a seguir apresentam o perfil do estudante que participou ou está participando 

de algum curso profissionalizante. A faixa de idade situa-se entre 15 e 22 anos. Treze alunos 

declararam ter 17 anos, seis disseram ter 16, cinco têm 18, e cinco estão na faixa etária entre 

18 e 22 anos. Destes 31 alunos, 16 são do sexo masculino e 15 do sexo feminino. 
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Gráfico 21: Idade do aluno do período noturno que participou ou não de curso profissionalizante 

 

A maioria dos lares é formada de três a seis pessoas, aqui considerando-se o aluno e as 

pessoas com as quais convive. Dois alunos vivem com sete pessoas, dois residem com oito 

pessoas e um aluno vive com 12 pessoas. 

 
Gráfico 22: Composição familiar do aluno de curso profissionalizante 

 

Quando questionados sobre a renda familiar, dezesseis estudantes que fazem curso 

profissionalizante do período noturno disseram ter renda de dois a cinco salários, dez 

declararam ter renda de até dois salários e cinco declararam ter renda superior a cinco 

salários.  
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Gráfico 23: Renda familiar do aluno de curso profissionalizante 

 

Destes 31 alunos, dezoito estão trabalhando, cinco citaram nunca ter trabalhado, mas 

estão procurando trabalho; outros cinco disseram já ter trabalhado, mas encontram-se 

desempregados no momento; e três afirmaram nunca ter trabalhado, nem mesmo procurado 

trabalho remunerado. 

 

 
Gráfico 24: Situação atual no mercado de trabalho do aluno que participa ou não de curso profissionalizante 

 

A descrição detalhada dos dados permitirá, posteriormente, a realização de uma análise com 

base nos referenciais teóricos para que se: (a) verifique o que os alunos dos períodos matutino 

e noturno declaram sobre a escola, buscando conhecer o papel desta e do Ensino Médio na 

formação dos alunos a alunas; (b) identifique o papel do trabalho e dos cursos 

profissionalizantes na formação do jovem e o que os jovens trabalhadores pretendem fazer 

*S.M. – Salário Mínimo  
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após concluir o Ensino Médio; e (c) conheça qual a importância do trabalho e de um eventual 

curso profissionalizante no processo de qualificação profissional e de inserção no mercado de 

trabalho, durante a etapa final da Educação Básica. 
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CAPÍTULO - IV 
 

REFLEXÕES ACERCA DOS TRÊS EIXOS ORIENTADORES DA PESQUISA 

 

Ao estabelecer três grandes eixos – TRABALHO, CURSO PROFISSIONALIZANTE, 

ESCOLA/ENSINO MÉDIO –, como norte da pesquisa e da elaboração das perguntas do 

questionário, o presente estudo busca identificar, a partir das respostas dos jovens, os aspectos 

relacionados: (a) à percepção dos jovens sobre os vínculos com sua realidade, estabelecidos 

pela escola; (b) à capacitação oferecida pela instituição escolar, com vistas ao ingresso no 

mercado de trabalho e à continuidade dos estudos; (c) à busca dos jovens por outros locais de 

formação que possibilitem o ingresso no mercado de trabalho; (d) em que medida o fato de 

trabalharem influência sua visão sobre o Ensino Médio e sobre a possibilidade de aquisição, 

na escola, de um conhecimento específico para a vida profissional. 

A organização da análise segundo os eixos estabelecidos procura verificar, ainda, o 

valor atribuído ao trabalho pelo jovem, bem como a influência da família e da realidade social 

nas escolhas atuais e futuras, o papel da escola/Ensino Médio nesse momento da decisão entre 

continuar estudando, somente trabalhar ou trabalhar para dar continuidade aos estudos. 

Considerando-se que, para uma parcela dos jovens que frequentam a escola, trabalhar é poder 

continuar seus estudos em nível superior, Kuenzer (2000) afirma que compete ao Ensino 

Médio atender estes jovens, oferecendo-lhes uma educação que possibilite o acesso ao 

trabalho e a continuidade dos estudos. 

As questões ligadas ao significado atribuído à Escola e ao Ensino Médio têm como 

objetivo perceber de que modo a instituição escolar estabelece vínculos entre os conteúdos 

escolares e as exigências do mercado de trabalho, na medida em que o papel dessa instituição 

– Escola –, como afirmam o PDE (2007) e a LDB 9.394/96, é a preparação dos jovens para a 

continuidade dos estudos em nível superior e para o ingresso no mercado de trabalho. 

Constatada essa dualidade, no que tange à função do Ensino Médio, pela LDB 9.394/96 e o 

PDE (2007), é válido citar o que diz o parecer no 15/98 do Conselho Nacional de Educação 

(CNE), sobre a especificidade, naquele momento, do Ensino Médio: “Do ponto de vista legal, 

não há duas funções mais difíceis de conciliar para o Ensino Médio, nos termos em que 

estabelecia a Lei no 5.692/71: preparar para a continuidade de estudos e habilitar para o 

exercício de uma profissão” (CNE, 1998, p.34). 



  37 

Indicando que a dualidade da função do Ensino Médio é algo difícil de se conciliar, 

esse mesmo documento, do ano de 1998, afirma que o trabalho se situa como ponto 

fundamental na elaboração do projeto de vida de muitos dos jovens que acedem ao Ensino 

Médio, e que, portanto, é necessário oferecer uma escola de nível médio que ofereça uma 

formação geral que possibilite o acesso a ocupações que confiram uma renda tal que permita a 

continuação dos estudos, em nível superior ou não. 

Os jovens, quando constatam que a escola não atende às suas necessidades, parecem 

recorrer a outros espaços para adquirirem habilidades que os capacitem profissionalmente. A 

opção pelos cursos profissionalizantes é justificada, muitas vezes, pela necessidade de 

qualificação profissional, por meio do aprendizado de conteúdos não contemplados pelo 

currículo escolar. Mesmo que se considere que o Ensino Médio não possui clareza no que diz 

respeito às suas especificidades, não se pode pensar uma educação para os jovens, 

desvinculada das relações que este aluno estabelece com o mundo do trabalho e como 

consumidor dos produtos e serviços produzidos na sociedade em que se encontra inserido 

(CNE, 1998). 

Os quadros que apresentam as falas que dão sustentação à elaboração dos indicadores 

recorrentes encontram-se no apêndice deste trabalho. A seguir, a análise das respostas 

apresentadas, pelos alunos e alunas do Ensino Médio possibilitarão a configuração de um 

painel geral acerca do perfil e das expectativas dos jovens entrevistados em relação à 

realidade escolar e aos projetos futuros. 
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4.1 – TRABALHO 

 

Tomando como ponto de partida as respostas dadas pelos jovens participantes da 

pesquisa, buscou-se identificar o que eles pensam a respeito do trabalho, por meio de duas 

perguntas e de uma frase para completar: 

 

• Por que você trabalha? 

• Para você, qual a importância do trabalho? 

• O trabalho para mim é… 

 

O quadro com as respostas, que originaram esta categoria estão no ‘Apêndice II: 

Quadro 1 – Atribuições Conferidas ao Trabalho’, e foi formado pelas falas dos jovens (alunos 

e alunas) estudantes do período matutino e noturno. Foram escolhidas as falas que melhor 

representam os desejos e aspirações destes jovens. A partir do momento que se pretendeu 

conhecer os alunos que terminam a Educação Básica e que ingressam no mercado de trabalho, 

uma das questões importantes era conhecer o aluno trabalhador do período matutino, uma vez 

que, os autores utilizados para compor esta pesquisa Franco (1994), Souza (2003) e Sposito 

(2008), dirigiram seus estudos buscando conhecer o perfil do aluno trabalhador do período 

noturno. Acredito que isto ocorreu pelo fato de considerarem que os alunos do matutino 

possuem necessidades diferentes dos alunos do período noturno. 

Verificou-se que, entre os alunos do período matutino, dos 49 estudantes participantes 

da pesquisa, 14 exercem atividade remunerada e, no período noturno, do total de 68 alunos 

participantes, 42 são trabalhadores. Ter encontrado um maior número de alunos trabalhadores 

no período noturno, pode ser um indício sobre o razão das pesquisas com alunos 

trabalhadores, serem realizadas preferencialmente com os alunos deste período. Quanto ao 

gênero, não se observam predominâncias, sendo que, no matutino, desses 14 trabalhadores, 

sete são homens e sete são mulheres e, no período noturno, são 24 homens e 18 mulheres. 

Com relação à idade, verifica-se que, no período noturno, os trabalhadores são mais velhos, 

considerando-se que, no matutino, a maior idade encontrada entre os alunos trabalhadores foi 

18 anos. No período noturno, 16 alunos encontram-se com idade superior a 18 anos. 

É função da escola, em todos os níveis, a responsabilidade pela formação do jovem 

estudante, trabalhador ou não. Muito pouco se questiona sobre a função do Ensino 

Fundamental I e II; no entanto, atribui-se oficialmente ao Ensino Médio a função de 



  39 

desenvolver competências e possibilitar a socialização de determinados conhecimentos que 

permitam a esse jovem o seu ingresso no mercado de trabalho (BETTIOL, 2009). 

Considerando-se o fato de que os jovens participantes desta pesquisa, se enquadram 

em uma mesma faixa etária e estavam, no momento da coleta dos dados, no terceiro ano do 

Ensino Médio, as respostas revelam semelhanças entre eles, sobretudo em relação às 

expectativas quanto ao ingresso no mercado de trabalho. Como esses sujeitos encontravam-se 

no final do Ensino Médio e com idade superior a 16 anos, (apenas um aluno do período 

noturno, no momento da pesquisa, tinha 15 anos), verificou-se a preocupação com relação ao 

futuro profissional. 

Afirmações como: trabalho “para eu não depender dos meus pais a vida inteira” 

(Vitor, 16 – 3º D) e “para ser independente e conquistar os meus objetivos” (Ícaro, 19 – 3º D) 

revelam um desejo de autonomia e crescimento profissional. O trabalho como meio para 

conquistar independência foi indicado por mais alunos (19) do que alunas (7). Este foi o único 

item que teve mais indicações por parte dos rapazes. As demais referências sobre os motivos 

que levam ao ingresso no mercado de trabalho não apresentam significativas diferenças entre 

os alunos e alunas dos períodos matutino e noturno.  

As respostas dos jovens indicam que uma das razões que os levam a ingressar no 

mercado de trabalho é a possibilidade de contribuir, igualmente, para o aumento da renda 

familiar. O jovem, ao contrário da imagem estereotipada construída pelo senso comum, 

parece conhecer seus deveres e responsabilidades, demonstrando, por exemplo, que sabe o 

que pode fazer para auxiliar seus familiares e para alcançar conquistas pessoais. Para alguns 

alunos e alunas o trabalho serve “para ajudar em casa e a mim mesmo” (Douglas, 17 - 3oC). 

Segundo o parecer 15/98 do CNE, as instituições educacionais devem possuir uma 

identidade diversificada, que busque atender às demandas do público a que se destina. Como 

os jovens desta pesquisa são provenientes da escola pública e, portanto, possuem necessidades 

econômicas e sociais diferentes dos jovens estudantes da escola privada, esse mesmo parecer 

enfatiza a necessidade de que a escola reconheça as desigualdades a que seus alunos se veem 

expostos, em virtude, na maioria das vezes, de sua origem social. 

Os alunos e alunas participantes desta pesquisa, indicam que o trabalho figura em suas 

vidas como possibilidade de alcançar, futuramente, um melhor padrão de vida e um dos 

entrevistados chega a explicitar que trabalha “por pertencer a uma classe não tão afortunada e 

também para ser independente como pessoa” (Silvio, 20 - 3oE). De modo mais ou menos 

explícito, eles expressam o desejo de ascensão social – “porque quero um futuro melhor e, 

depois de uns anos, uma vida estável” (Rubens, 19 - 3oC). Além disso, o trabalho pode ser 
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concebido tanto como meio de ascensão social, quanto como uma forma de auxiliar os pais 

com as despesas de casa. Uma jovem diz que trabalha “por necessidade de me (se) manter e 

ajudar minha (sua) família” (Julia, 17 - 3oA). Seja como meio de ascensão social ou forma de 

adquirir independência financeira, Frigotto (2001) indica que é cada vez maior o número de 

jovens que trabalham para complementar a renda familiar e tanto alunos quanto alunas, 

demonstram consciência do seu papel para auxiliar nas despesas domésticas.  

O ingresso, em alguns casos, precoce no mercado de trabalho não garantirá ao jovem 

sua permanência nele e Frigotto (2001) explica que, na maioria das vezes, o que se verifica é 

um esvaziamento dos conteúdos escolares, porque cobra-se cada vez menos dos alunos, que 

são, na sua grande maioria, do período noturno – fato que se evidencia nesta pesquisa – ou de 

cursos supletivos, e isto acarreta em uma subescolarização e, consequentemente, na ocupação, 

por parte deste(a) estudante/trabalhador(a), de subempregos. Esse esvaziamento dos 

conteúdos escolares cerceia o jovem na sua possibilidade de interpretar as informações que 

lhe permitiriam ter um maior poder de escolha quanto aos caminhos que poderia trilhar para 

obter uma melhor qualificação. Werthein (1999) diz ser inviável formar um trabalhador caso 

não se atentar ao modelo de educação básica oferecida a estes alunos. 

Estes jovens, oriundos das classes mais pauperizadas da sociedade, na sua grande 

maioria, se veem obrigados a usufruir de uma educação escolar fragmentada – desvinculada 

das suas necessidades reais e imediatas – e o mercado de trabalho espera que esse futuro 

trabalhador tenha condições mínimas de atender às suas exigências, que são: ler, contar e 

interpretar informações simples. Portanto, para o mercado de trabalho, basta que a escola 

ofereça, ao aluno(a), um aprendizado básico, e que, a formação específica, ela, empresa, fará, 

treinando o funcionário para a função à qual se destinará. Sendo a empresa, de certa forma, 

responsável pela preparação do seu futuro funcionário, ela não exige da escola outra formação 

para o jovem, senão aquela em que se priorize o desenvolvimento da capacidade de 

memorização de certos conhecimentos e de repetição de procedimentos em uma determinada 

sequência (KUENZER, 2009). 

Mesmo que a escola não ofereça condições para que esse jovem lute por melhores 

ocupações, os estudantes indicam que, fora a necessidade de trabalhar para ser alguém na 

vida, o trabalho figura como um local de aprendizagem. Alguns alunos (12) e alunas (10), 

trabalhadores, dos períodos matutino e noturno, afirmam que o trabalho é um espaço que além 

de conhecimento e renda faz com que eles se sintam com mais responsabilidade. Uma das 

alunas, hoje com 52 anos, diz que trabalha para “ter dinheiro e ser responsável. Ter uma vida 

digna e viver bem” (Carla, 52 - 3oC). Outra aluna, diz que trabalha, não apenas por 
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necessidade, mas também por ter “[…] vontade de aprender cada dia mais profissões” (Inara, 

17 - 3oA). Aliado ao desejo de ajudar a família está a vontade de aprender e adquirir novos 

conhecimentos.  

O que não se verifica no discurso dos jovens é o impacto que estes conhecimentos, 

pretensamente adquiridos na escola ou no trabalho, refletem nas suas escolhas. As falas 

revelam que os espaços de formação, para estes jovens, vão além do ambiente escolar, local 

privilegiado para ensiná-los um repertório que lhes possibilite continuar os estudos em nível 

superior e ingressar no mercado de trabalho. Quando chegam à escola, esses alunos mostram-

se detentores de um repertório de conhecimentos que, em alguns casos, não é considerado por 

seus professores. Por outro lado, o trabalho é visto por alguns jovens como um local que 

oferece a possibilidade de adquirir habilidades e competências não oferecidas pela escola. 

Assim se expressa uma das entrevistadas, o trabalho serve, “para expandir meu conhecimento 

em outras áreas em que eu possa pensar em atuar e para conhecer outras profissões” (Magda, 

17 - 3oB). 

A educação que se espera que a escola ofereça aos jovens é aquela na qual uma base 

sólida de educação geral permitirá que se desenvolva um sujeito consciente e ativo dentro do 

processo produtivo. Deseja-se que esse novo(a) aluno(a)/trabalhador(a) seja capaz de dar 

respostas rápidas e originais para os problemas que venham a se interpor entre ele e os seus 

objetivos, destacando-se, por exemplo, o desejo de um melhor posicionamento profissional 

(KUENZER, 2009). Como é indicado por alunas e alunos, o conhecimento e experiência 

obtidos no trabalho e em outros espaços de formação, serve “para poder crescer no mercado 

de trabalho” (América, 17 - 3oF). É recorrente nas falas que o trabalho permite “aprender a 

criar responsabilidade cedo, a dar valor as coisas simples e ganhar mais experiência no 

mercado de trabalho” (Leonor, 16 - 3oB). 

De acordo com o parecer 15/98 do CNE, espera-se que a educação, especialmente a de 

nível médio, venha contribuir para a aprendizagem de competências gerais, possibilitando a 

formação de pessoas mais autônomas em suas escolhas e, consequentemente, mais preparadas 

para lidar com as constantes transformações que se operam todos os dias no mercado de 

trabalho. Tudo isso, pensando-se em uma superação social e em uma mudança no interior da 

escola, onde, aparentemente, esta age como segregadora entre aqueles que terão acesso a um 

ensino propedêutico e, consequentemente, serão formados para dar prosseguimento aos 

estudos em nível superior e aqueles que receberão uma educação básica, com vista à rápida e 

direta inserção no mercado de trabalho. 
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O trabalho que, para estes jovens, possibilita auxiliar nas despesas domésticas, 

também permite que eles se sintam reconhecidos socialmente pelos seus familiares e pessoas 

mais próximas. Fora esse auxílio familiar, as respostas dos jovens indicam que um dos 

motivos que os levam a trabalhar está relacionado à questão da independência financeira. Eles 

acreditam que o dinheiro lhes proporcionará o que desejam. Falas de jovens, que afirmam que 

trabalham “para eu não depender dos meus pais a vida inteira” (Vitor, 16 - 3oD) e “para 

ganhar dinheiro, para eu me manter, eu preciso me alimentar e me vestir” (Anderson, 26 - 

3oE), oferecem indícios de que o trabalho é visto como um meio necessário de realização 

pessoal. 

A remuneração, periódica ou esporádica, proporciona ao jovem a sensação de 

liberdade para tomar decisões e fazer escolhas com independência em relação aos outros e ao 

meio no qual estão inseridos. Quando os jovens dizem que trabalham “para ganhar dinheiro e 

não precisar dos pais para comprar qualquer coisa” (Camilo, 15 - 3oG), “[...] para ser 

independente e conquistar meus (seus) objetivos” (Ícaro, 19 - 3oD), eles aparentam esquecer 

que, mesmo tendo uma remuneração que lhes permita comprar o que desejam, eles ainda 

dependem de seus pais, por exemplo, para garantir a moradia. Parecem ignorar que, se podem 

fazer escolhas, como comprar o que desejam, é porque certos aspectos ligados à subsistência 

ainda não figuram no horizonte de suas prioridades – este traço reforça o caráter transitório da 

adolescência, entre a infância e a fase adulta. 

Essa aparente autonomia oferecida pelo trabalho - e indicada pelos alunos e alunas 

participantes desta pesquisa - oferece ao aluno não só aprendizado; oferece um certo 

reconhecimento social, uma vez que, não sendo mais criança, ele, jovem, agora intitula-se 

trabalhador e espera ser respeitado e ter sua ideias valorizadas. Sposito (2008) indica que, na 

atualidade, os caminhos de ingresso para a vida adulta, aquela a que o jovem aspira, tornaram-

se mais complexos e hoje não é mais tão simples a aquisição de um posto no mercado de 

trabalho. Marcos como: colocação no mercado de trabalho e a saída da casa dos pais são 

fatores que indicam independência financeira e o ingresso no mundo adulto. Porém, estes 

estão ocorrendo cada vez mais tardiamente e esta autora enfatiza ainda que se exige hoje do 

futuro trabalhador muito mais do que é oferecido na escola. Muito embora, como indica 

Kuenzer (1991), a preparação dos jovens seja feita pela própria empresa para adequar o 

trabalhador às suas necessidades, Sposito (2008) alerta que, para aqueles alunos que 

receberam uma educação deficitária na escola pública, o acesso ao mercado de trabalho é cada 

vez mais difícil, uma vez que há a exigência de habilidades que competiria à escola ensinar a 

seus alunos e que não são ensinadas. 



  43 

A partir do momento em que esse aluno busca a autonomia proporcionada pelo 

trabalho, para ter suas ideias e projetos respeitados; para concretizar o desejo de ajudar a sua 

família; para alcançar seus objetivos por meio do trabalho, os dados revelam que esse aluno 

trabalhador tem também consciência das dificuldades que ele enfrentará para realizar alguns 

desejos. Realizar um curso de nível superior, por exemplo, esbarra na dificuldade de acesso às 

universidades públicas, pela má formação recebida na Educação Básica, e também pela 

questão financeira, uma vez que os pais não poderão custear os estudos de seus filhos. A fala 

da estudante Barbara indica que o trabalho servirá “para me (se) manter e futuramente ter 

oportunidade de estudar na faculdade” (Barbara, 16 - 3oG). Além da independência financeira, 

expressada no desejo de ser independente e conquistar os objetivos traçados, os estudantes 

veem no trabalho a possibilidade de uma melhoria das condições sociais e financeiras e 

vislumbram um reconhecimento social por meio do trabalho. 

A esse respeito, a Fundação Victor Civita (2009) realizou uma pesquisa em oito 

municípios, com estudantes da rede pública e privada, e constatou que é recorrente, no 

discurso dos jovens, o desejo de ingressar na faculdade. Porém, essa mesma pesquisa indica 

que os jovens da escola pública, caso não passem no vestibular de uma universidade federal, 

terão que trabalhar para custear os estudos em nível superior, e este fato também é indicado 

pelos alunos e alunas da pesquisa realizada por este pesquisador, quando afirmam que o 

trabalho complementará “[...] o rendimento da família e o meu (seu) também, e (servirá) para 

(custear) a minha (sua) faculdade no ano que vem (Rosana, 17 - 3oC). Para o jovem da rede 

pública, o trabalho figura como peça fundamental para a realização de alguns desejos e, como 

não vislumbram a possibilidade de ingressar em uma universidade pública, eles planejam 

trabalhar para poder pagar os estudos. “Os estudantes das escolas públicas sabem das 

dificuldades existentes [...], antevendo que terão que trabalhar para custear os próprios 

estudos universitários.” (Fundação Victor Civita – relatório final, 2009, p. 33) 

É válido considerar o papel assumido pelo trabalho, no processo de constituição da 

identidade do jovem, bem como na construção de uma nova imagem de si perante o mundo. 

Na medida em que a configuração do sujeito se opera a partir da alteridade, a gradual inserção 

no universo do trabalho possibilita ao jovem a percepção de um olhar de reconhecimento, 

sobre seus pensamentos ou ações, que legitima o seu efetivo posicionamento no interior da 

sociedade. Frases como “o trabalho é muito importante para mim porque eu ficava na rua 

jogando bola sem ter o que fazer, mas comecei a trabalhar e hoje sei muitas (coisas) [...]” 

(Caio, 17 - 3oE) revelam o estabelecimento de uma oposição frente ao discurso recorrente que 

veicula a imagem estereotipada de um jovem irresponsável e descomprometido. Esses 
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depoimentos nos revelam a imagem de um sujeito em construção, que encontra no trabalho 

uma possibilidade de ser reconhecido, respeitado pelo outros e adquirir um aprendizado que 

promova o seu desenvolvimento. 

O valor atribuído ao trabalho reside na aquisição de novos conhecimentos e na 

sensação de respeito percebida pelo jovem. O trabalho, enquanto um dos possíveis espaços de 

aprendizagem do jovem é também o local que possibilita essa sensação de respeito e, por 

conseguinte, a gradual inserção do jovem no universo adulto. O mundo do trabalho garante, 

muitas vezes, o reconhecimento de ideias e atitudes do jovem, em contraposição com a falta 

de um reconhecimento análogo por parte da instituição escolar. Os jovens indicam que “a 

experiência que vivem na escola parece estar muito distante da sua realidade cotidiana – a 

escola muitas vezes é “chata”, desestimulante.” (FUNDAÇÃO VICTOR CIVITA, 2009, 

p.13) 

Aparentemente, o valor atribuído ao trabalho é o de um espaço, onde estes alunos e 

alunas buscam aprendizagem e o reconhecimento de suas ideias, porém, são diferentes as 

formas sob as quais o trabalho é encarado pelos entrevistados. Não obstante a contribuição, 

positiva, exercida pelo trabalho no percurso de transição para a vida adulta, há gradações na 

valorização da natureza das experiências profissionais. Comparem-se frases que explicitam o 

significado atribuído ao trabalho - como: "importante; além da remuneração, quero que me 

proporcione satisfação e sucesso profissional" (Julia, 17 - 3oA) e "(significa) tudo, porque 

exige esforço, força de vontade, caráter e que todos sabemos que, através de esforço, virá a 

recompensa, não importa o trabalho, pode ser o mais discriminado ou esquecido pelas 

pessoas" (Leonor, 16 - 3oB). 

Levando-se em consideração que as duas entrevistadas atuam profissionalmente como 

vendedoras, são alunas do período matutino, têm renda familiar entre dois e cinco salários 

mínimos e moram com outras pessoas – a primeira, com quatro e a segunda, com sete –, 

percebe-se, por um lado, uma apreciação positiva do trabalho; por outro lado, as 

considerações acerca da importância do exercício profissional são distintas: para a primeira, o 

trabalho é uma atividade relevante que proporciona satisfação e aprendizagem; para a 

segunda, a valorização conferida à atividade exercida envolve necessidade e esforço – 

aspectos legitimados pela crença em uma potencial recompensa futura (não especificada) e 

requeridos para a realização de ocupações profissionais nem sempre socialmente prestigiadas, 

como, por exemplo, vendedor, atendente, etc. 

Essa aparente desvalorização em relação a atividade exercida no mercado de trabalho 

é comum entre os jovens. Gonzalez (2009) afirma que a maioria dos postos ocupados por 
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jovens, especialmente estudantes da Educação Básica, são aqueles em que o nível de 

qualificação, exigência na execução das tarefas e salários são menores. Para estes jovens que 

precisam trabalhar para complementar a renda familiar, esta ocupação chega a ser encarada 

como algo passageiro, transitório. Estes jovens trabalhadores creem que o futuro ingresso em 

uma faculdade lhes facultará uma melhor ocupação e remuneração. Como, para ingressar em 

uma faculdade, muitos terão que primeiro ingressar no mercado de trabalho, revela-se que a 

mesma consciência demonstrada pelos jovens quanto ao fato de saberem ser necessário 

trabalhar para poder cursar uma faculdade, demonstra-se em relação à escolha profissional. 

Com relação à escolha da carreira profissional, o relatório da Fundação Victor Civita (2009) 

aponta que:  
[...] o projeto profissional é resultado de fatores extrínsecos e intrínsecos, que se 
combinam e interagem de diferentes formas, ou seja, o jovem, tendo em vista suas 
circunstâncias de vida, é envolvido por aspectos situacionais e de sua formação e 
outros, como as perspectivas de empregabilidade, renda, taxa de retorno, status 
associado à carreira ou vocação, bem como identificação, autoconceito, interesses, 
habilidades, maturidade, valores, traços de personalidade e expectativas em relação 
ao futuro. (p.10) 

 
Como uma das funções deste nível de ensino é permitir que o aluno prossiga nos 

estudos em nível superior, os jovens, quando tratam das expectativas em relação ao futuro, 

dizem que pretendem continuar estudando - seja cursando uma faculdade ou um curso 

técnico. O trabalho, para eles, figura como uma forma de adquirir experiência e renda própria 

para financiar os estudos em nível superior. Alguns deles afirmam que trabalham “para ter 

dinheiro e começar a fazer faculdade” (Aécio, 19 - 3o G) ou “para ter condições de fazer 

faculdade com meu (seu) próprio dinheiro” (Tereza, 17 - 3o C). Do mesmo modo, o trabalho 

adquire um estatuto positivo enquanto gerador de práticas reconhecidas como experiências 

relevantes para a formação profissional do jovem. Afirma-se, por exemplo: “o trabalho para 

mim (jovem) é muito importante, porque é uma forma de colher experiência profissional” 

(Amanda, 17 - 3o G). 

Corroborando as falas acima, as pesquisadoras Rizzo e Chamon (2011), em uma 

pesquisa realizada com jovens participantes de cursos profissionalizantes em uma ONG, 

indicam que os jovens, ao ingressar no mercado de trabalho, buscam adquirir experiência e 

crescer profissionalmente. Para esses jovens, trabalhadores, o trabalho é visto como uma 

forma de adquirir, além de crescimento profissional, valorização e respeito, seja dos seus 

familiares, considerando-se que agora este jovem contribui para o orçamento doméstico e 

também por seus pares, amigos/colegas de serviço, em outros espaços sociais. 
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Ao lado da valorização social, da garantia de renda fixa, da relativa independência em 

relação aos pais, do auxílio complementar à renda da família e da possibilidade de obtenção 

de experiência, para alguns jovens, há um caráter de obrigatoriedade presente na realização de 

atividades profissionais. Um jovem afirma que o trabalho é "uma ação que todos devem estar 

dispostos e preparados para enfrentar, é a coisa mais importante depois da família" (Cesar, 17 

- 3º A), enquanto que, para outro, o trabalho “é a forma de crescer, (mas) a maior importância 

é minha família” (Flavio, 18 - 3o A). Ao atribuir à família um dos motivos responsáveis pelo 

ingresso no mundo do trabalho, o jovem, paralelamente ao vínculo entre trabalho e 

remuneração, vislumbra uma possibilidade de ascensão social e de estabilidade financeira no 

futuro - “porque quero um futuro melhor e, depois de uns anos, uma vida estável” (Rubens, 

19 - 3o C).  

Mesmo que, para alguns jovens, o trabalho figure como algo obrigatório, estes 

mesmos jovens reconhecem nele um instrumento que lhes permite adquirir experiência 

profissional, o qual poderá impulsionar o crescimento almejado, a aprendizagem e a 

experiência. A atividade profissional é "algo que somos obrigados a fazer, pois precisamos da 

remuneração do trabalho" (Júlio, 17 - 3o B) e “trabalho não só porque preciso, mas também 

porque tenho vontade de aprender cada dia mais profissões” (Inara, 17 - 3o A). No entanto, há 

também respostas que tratam dos aspectos negativos atribuídos à experiência profissional – 

apontam-se as restrições de tempo para a realização de outras atividades (“única coisa que é 

ruim é o horário, porque eu saio do serviço, vou em casa, pego o material e venho para a 

escola, então não tenho tempo para nada” (Caio, 17 - 3o E) e “é muito bom, apesar de que eu 

não tenho tempo pra mais nada. Mas tenho que me acostumar, espero que seja só o começo” 

(Caio, 17 - 3o E)). 

O reconhecimento do trabalho, por alguns jovens, como obrigatório e até mesmo como 

algo negativo, pode ser creditado ao fato de que estes jovens estudantes e trabalhadores se 

veem defrontados com cobranças no ambiente de trabalho, diferentes das encontradas no 

ambiente doméstico, na escola ou no grupo de amigos. Eles também precisam começar a 

aprender a administrar melhor o seu tempo, que agora está reduzido, pelo período passado no 

trabalho e na escola; e, entre os novos aprendizados, encontra-se o fato de que ele precisa 

aprender a administrar a remuneração recebida, para que assim possa auxiliar nas despesas 

domésticas e fazer uso dos bens de consumo e serviços que deseja adquirir (RIZZO; 

CHAMON, 2011). 

Como foi exposto no início deste eixo, mesmo entre os jovens que apontam 

características negativas sobre o trabalho, há os pontos positivos, que são mais citados pelos 
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alunos e alunas dos períodos matutino e noturno, que são: auxiliar a família e ser respeitado 

pelo fato de agora ser um trabalhador; ter a perspectiva de elaborar planos para cursar uma 

faculdade ou um outro curso profissionalizante/técnico; alcançar uma independência 

financeira – mesmo que relativa, pelo fato de morar com seus pais – e comprar o que desejar 

sem precisar pedir dinheiro; e, adquirir experiência profissional, visando uma melhora de vida 

futura, por meio de uma melhor colocação profissional. Este jovem acredita que o trabalho 

pode lhe proporcionar um futuro diferente. Como afirmam Rizzo e Chamon, “o adolescente 

tem consciência das dificuldades a enfrentar no mercado de trabalho, mas alimenta a 

esperança de que uma experiência profissional poderá ajudá-lo em sua trajetória profissional” 

(2011, p. 416). 

 

4.1.1 - FAMÍLIA, TRABALHO E ESCOLA 

 

Ao observar o caráter de obrigatoriedade atribuído por alguns jovens ao trabalho, 

destaca-se o papel assumido pela família no processo de conclusão dos estudos e na decisão 

de dar continuidade à vida escolar, bem como ingressar no mercado de trabalho. Assim como 

os jovens acreditam que o trabalho lhes possibilitará alcançar seus objetivos pessoais e ajudar 

nas despesas domésticas, os pais procuram mostrar para seus filhos que o trabalho lhes 

permitirá conquistar o que desejam, mas, se eles desejam crescer profissionalmente, devem 

estudar. Para as famílias de periferia, a educação oferecida pela Escola é tida como um meio 

de acesso a patamares mais elevados dentro da sociedade, uma vez que ela, educação, 

possibilitará a seus filhos o acesso a melhores colocações no mercado de trabalho 

(SZYMANSKI, 1994).  

Considerem-se as respostas apresentadas para a questão fechada “Você tem apoio dos 

seus pais para estudar?” Dos 117 jovens que responderam ao questionário, 108, (56 alunas e 

52 alunos) declararam receber apoio familiar, enquanto sete (quatro alunos e três alunas) 

disseram não perceber uma participação direta dos pais quanto ao prosseguimento dos estudos 

ou à escolha de uma carreira profissional. Um jovem não respondeu e uma jovem diz não ter 

clareza quanto a opinião dos pais sobre a importância dos estudos e, portanto, ela não sabe se 

tem apoio ou não. Dos jovens que disseram ter apoio da família, um dos aspectos relevantes é 

o fato de que a grande maioria acredita que a família deseja que eles alcancem sucesso e 

realização na profissão escolhida – uma jovem crê que os pais desejam para ela “[...] um 

futuro bom e que eu trabalhe com algo que eu goste de fazer” (Bianca, 17 – 3 o A). 
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A leitura e análise das respostas dos alunos para a questão “O que você acha que seus 

pais esperam de seu futuro profissional?” permitiu que, com base na observação das 

semelhanças identificáveis nas respostas, fosse estabelecido um conjunto de indicadores que 

assinalam os principais aspectos envolvidos na participação da família na vida dos jovens, 

sobretudo quanto à escolha de uma carreira profissional e/ou ao prosseguimento dos estudos, 

em nível técnico ou superior. As considerações sobre o que os alunos acham que seus pais 

pensam sobre o futuro de seus filhos encontram-se no apêndice desta pesquisa, nos quadros: 2 

– Expectativa dos pais quanto a importância da escola na vida dos filhos; e 3 – Atribuições 

dos alunos quanto as expectativas dos pais sobre o futuro dos filhos. 

Verificou-se, nas respostas, que a realização de uma atividade profissional é tida como 

um meio para contribuir com a melhoria da qualidade de vida familiar. Ao trabalho é 

conferido um valor positivo e necessário, na medida em que a renda obtida proporciona 

benefícios aos membros da família do jovem trabalhador. Se, por um lado, o trabalho 

possibilita uma relativa independência financeira em relação aos pais, importa ressaltar o 

apoio oferecido pela família para o ingresso do jovem no mercado de trabalho. De acordo 

com as pesquisadoras Rizzo e Chamon (2011), esse apoio oferecido por alguns pais vem 

permeado pela ideia de que o trabalho serve para que o jovem aprenda como é a vida e assim 

ele passe a encará-la com mais maturidade. Estas autoras indicam que, para os pais, o fato de 

seu filho estar trabalhando, isto representa a ocupação de um tempo tido, até então, como 

ocioso e trabalhar é uma forma de ocupar o tempo livre e afastá-los dos perigos das drogas e 

da marginalidade. 

Não são todos os pais que desejam que seus filhos ingressem no mercado de trabalho 

antes da conclusão do Ensino Médio. Tendo os pais a possibilidade de garantir a seus filhos a 

permanência na escola, eles esperam que, com esforço e dedicação, os jovens de hoje 

vislumbrem a possibilidade de escolher a carreira que mais lhes agradar. Em relação a esse 

aspecto, os adolescentes afirmam, por exemplo, que os pais “esperam que eu seja uma pessoa 

com um futuro profissional bom, já que eles não tiveram oportunidade” (Paula, 16 - 3o C) e 

também “eles esperam que eu estude muito, me dedique em uma profissão, para que não sofra 

o que eles sofreram no passado” (Marcelo, 18 – 3o C). A liberdade de escolha da profissão 

assinala a crença dos pais no potencial dos filhos e o desejo do sucesso profissional para as 

gerações mais novas. 

O fato de os pais quererem que seus filhos não sofram o que eles sofreram, quando 

ingressaram no mercado de trabalho, como nos diz o aluno Marcelo, pode ser um indicador de 

que estes pais não tiveram a oportunidade de concluir a Educação Básica e tiveram que se 
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submeter a ocupações que exigiam pouca ou nenhuma qualificação (RIZZO; CHAMON, 

2011). Os pais acreditam que a educação confere poder a quem a possui e isso se traduz na 

ocupação de melhores postos no mercado de trabalho. No entanto, Szymanski (1994) afirma 

que seria ingenuidade dizer que todos os pais acreditam que a educação pública oferecida à 

seus filhos seja de boa qualidade. Ela afirma que não são muitos os movimentos populares a 

solicitar melhoria nas condições de ensino, porém, os familiares que têm seus filhos em 

escolas públicas demonstram consciência das necessidades de melhoria do ensino e 

infraestrutura da escola. 

Esses pais querem para seus filhos mais que uma remuneração satisfatória, portanto, 

depreende-se, das respostas dos jovens, uma preocupação dos pais em relação ao exercício de 

uma atividade profissional que proporcione satisfação, “[...] que esteja pagando bem e que eu 

(ele) goste deste trabalho” (Cesar, 17 - 3o A). A renda obtida com o trabalho, aliada à vontade 

e possibilidade de prosseguir nos estudos, torna viável o ingresso em instituições de nível 

superior. Dessa forma, alguns jovens afirmam que os pais: “[...] esperam que eu não pare no 

Ensino Médio. Que eu possa ter iniciativa e vontade de fazer um curso superior para ter mais 

chances no mercado de trabalho” (Verônica, 17 - 3o G) e “esperam que eu consiga um bom 

emprego, para conseguir fazer uma faculdade e me formar” (Fátima, 17 - 3o B). Tais falas 

indicam a preocupação dos pais com a vida futura dos filhos, para além da subsistência no 

presente imediato. Como já foi citado no eixo anterior, Trabalho, o jovem tem o desejo de 

progredir na vida e acredita que o trabalho lhe proporcionará as condições necessárias para 

ascender socialmente. Assim como seus pais, ele também crê que se estiver trabalhando, será 

mais fácil ingressar em uma faculdade, sendo que, com a remuneração obtida, ele poderá 

custear os seus estudos (RIZZO; CHAMON, 2011). 

O prestígio, socialmente atribuído ao ingresso no Ensino Superior, está vinculado à 

escolha de algumas profissões mais valorizadas, e isso atravessa o discurso desses jovens. Ao 

mesmo tempo em que esses alunos acreditam que seus pais atribuem maior valor a 

determinadas atividades – Psicologia, Direito, Medicina, Veterinária, Administração –, há 

falas que trazem o avesso da valorização social das profissões – como, por exemplo, a 

docência (“Minha mãe não gostou muito quando eu disse que queria ser professor” (Ricardo, 

18 - 3o E)). A orientação no processo de tomadas de decisão quanto ao futuro profissional 

oscila, nos casos analisados, entre o cumprimento de expectativas não realizadas pelos 

próprios pais no passado, à legitimação de profissões socialmente valorizadas, ao desejo de 

felicidade e sucesso para os filhos e ao incentivo à escolha de uma carreira. 
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A fala do jovem Ricardo expressa a desvalorização que permeia certas escolhas 

profissionais e uma pesquisa da Fundação Victor Civita (2009) revela que tem diminuído o 

interesse dos jovens pela carreira docente. Esta depreciação está ligada a aspectos financeiros 

e, também, ao valor conferido a determinadas profissões por seus familiares e amigos. As 

escolhas dos jovens são, muitas vezes, limitadas pelas expectativas familiares e financeiras. 

Muitas vezes os jovens ingressam em um curso que não é o que gostariam de realizar, mas o 

fato de ter um curso superior no currículo os motiva a escolher uma carreira que proporcione, 

em um primeiro momento, retorno financeiro. O curso desejado, aquele que proporcionaria 

prazer, fica para depois, no futuro, quando eles acreditam já ser possível se dedicar a 

atividades que deem prazer. 

Levando em consideração os aspectos relativos à constituição da identidade do sujeito, 

em um momento da vida caracterizado pela transição da adolescência para a fase adulta, é 

possível verificar que não apenas a oportunidade de realizar uma atividade profissional figura 

como agente transformador, mas a própria relação com outros sujeitos – família, 

empregadores, colegas de trabalho, escola – interfere, positiva ou negativamente, nas escolhas 

acerca do futuro dos jovens.  

O trabalho e a faculdade são elementos contemplados pelas respostas que revelam as 

expectativas de pais e alunos, sendo vistos como meios para a melhoria da condição de vida, 

como forma de ascensão social e alternativa para a obtenção de prestígio e respeito. No 

entanto, não se pode esquecer que, para dar prosseguimento aos estudos em nível superior, é 

fundamental que o jovem tenha concluído, necessariamente, o Ensino Médio. 

 

4.2 - CURSO PROFISSIONALIZANTE 

 

Este eixo se concentrará nas respostas relativas ao curso profissionalizante, tendo 

como base, as necessidades apontadas pelos jovens referentes à sua qualificação e inserção no 

mercado de trabalho. As questões ligadas a este assunto foram formuladas e introduzidas no 

questionário com o intuito de verificar se o curso profissionalizante figuraria entre as 

possibilidades de qualificação para futura inserção no mercado de trabalho. Na medida em 

que as respostas dos alunos foram consideradas relevantes para a compreensão dos caminhos 

percorridos pelos jovens, concomitantemente ou após a Educação Básica, o curso 

profissionalizante tornou-se um dos eixos contemplados pela presente pesquisa. 

Ao buscar uma formação complementar à oferecida pela escola, Bettiol (2009) indica 

que esse jovem se vê diante de um discurso mercadológico que diz que, quanto mais 
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preparado ele for, maiores serão as suas chances de sucesso. E que caso não venha a ter êxito 

profissional, isto se deve a escolhas erradas feitas pelo próprio jovem, que é entendido como 

livre para fazer suas escolhas. Como muitos alunos e alunas não conseguirão ingressar na 

faculdade, após a conclusão do Ensino Médio, por questões financeiras, a possibilidade de dar 

continuidade aos estudos em nível superior passa pela escolha de uma profissão imediata, e 

esse ingresso no mercado de trabalho se “situa no projeto de vida como uma estratégia para 

tornar sustentável financeiramente um percurso educacional mais ambicioso” (CNE, 1998, p. 

34). 

Não se pretende afirmar que a qualificação profissional oferecida por cursos 

profissionalizantes seja o único e principal meio encontrado pelos jovens para adquirir 

habilidades que os qualifiquem profissionalmente; no entanto, os espaços oferecidos para 

formação profissional, em complementaridade à Educação Básica, figuraram entre as 

respostas apresentadas pelos jovens para as seguintes questões: 

 

• O curso profissionalizante para mim é... 

• Eu espero que o curso profissionalizante... 

• O que você pretende fazer depois de concluir o curso profissionalizante? 

• Qual o significado do curso profissionalizante para você? 

 

Questionados sobre a participação em cursos profissionalizantes, 59 jovens (30 alunos 

e 29 alunas) confirmaram participar ou haver participado de algum desses cursos, enquanto 55 

declararam não cursar e nunca haver participado de nenhum núcleo de formação profissional. 

Mesmo os estudantes que deixaram suas respostas em branco, ou que responderam 

negativamente à questão, apresentaram algumas considerações sobre a importância dos cursos 

profissionalizantes. 

Sobre os 31 jovens do período noturno que realizaram algum tipo de curso 

profissionalizante, 18 estavam trabalhando no momento da pesquisa, enquanto cinco estavam 

desempregados e outros cinco nunca trabalharam, porém todos os jovens desempregados 

estavam procurando emprego. Três estudantes disseram nunca ter trabalhado e nem procurado 

emprego. No período matutino, nove jovens que realizaram algum tipo de curso 

profissionalizante estavam trabalhando no momento da pesquisa, enquanto sete estudantes 

nunca trabalharam e outros cinco estavam desempregados. Todos estes jovens que não 

estavam trabalhando, estavam procurando emprego. Sete jovens disseram nunca ter 
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trabalhado e nunca ter procurado emprego. A faixa etária desse jovem estudante trabalhador 

que fez algum curso profissionalizante, no período noturno, está entre 15 e 22 anos. No 

período matutino, a faixa etária está entre 16 e 19 anos. Com relação ao gênero, no período 

matutino, foram encontrados 13 alunos e 15 alunas e, no período noturno, 16 alunos e 15 

alunas. 

Sobre o que os teria motivado à ingressar em um curso profissionalizante, os 

estudantes do período noturno e do período matutino disseram que a principal razão para a 

escolha foi identificação com o curso. Para os alunos e alunas do período matutino e noturno 

(28 alunos e 34 alunas), o curso profissionalizante figura como uma forma de adquirir 

experiência profissional e, como afirma uma aluna, ele “prepara para o mercado de trabalho e 

dá uma capacitação melhor” (Tereza, 17 - 3o C); possibilita adquirir novos conhecimentos 

“porque eu aprendo muitas coisas para o mercado de trabalho e para o futuro” (Leandro, 17 - 

3o B); e estes jovens acreditam que ter um curso profissionalizante no currículo é um 

diferencial positivo em um processo seletivo. 

Eles acreditam que, por meio do ensino recebido nesses espaços, conhecerão um 

pouco da rotina da atividade escolhida uma vez que o curso é “uma preparação para um 

primeiro emprego” (Gislaine, 18 - 3o D). A razão para escolha de um curso em detrimento de 

outro, que pode figurar como mais significativo, muitas vezes se dá pelas exigências, 

percebidas pelos jovens, do mercado de trabalho. Figuram, por exemplo, como exigências, a 

realização de um curso de inglês ou informática. Quando o jovem encontra-se diante do fato 

de ter que escolher qual curso realizar, ele, de certa forma, demonstra consciência da 

impossibilidade de fazê-lo, seja por que não pode pagá-lo ou porque as questões materiais de 

existência o impelem a escolher algo que permita um ingresso mais rápido e fácil no mercado 

de trabalho (KUENZER, 2000). Por fim, foi apontado por um estudante que o curso serve 

para promover o seu desenvolvimento pessoal e permitir que ele conheça “[...] a fundo [...] as 

profissões” (Silvio, 20 - 3o E). 

O ingresso em um curso profissionalizante é motivado, para os alunos e alunas dos 

período matutino e noturno, pelo tipo de ensino oferecido. Estes jovens afirmam que os cursos 

oferecem um conteúdo, vinculado às exigências do mercado de trabalho, e que isto possibilita 

a aquisição de conhecimentos que os preparam para participar de um processo seletivo, 

conhecer a rotina de uma empresa, etc. Como afirma uma aluna, o curso serve para “me 

adequar profissionalmente e me preparar para o mercado de trabalho” (Francisca, 18 - 3o F). 

Este motivo foi indicado por 36 alunos e 23 alunas. Aparece nas respostas de alguns alunos e 

alunas do período matutino e noturno que a educação oferecida pela escola é insuficiente para 
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atender às demandas do mercado de trabalho, e que, portanto, os conteúdos abordados nos 

cursos profissionalizantes complementam a educação recebida na escola pública. Os cursos 

profissionalizantes oferecem um “[...] conhecimento maior do que aquele adquirido no ensino 

médio, com maiores responsabilidades.” (Júlia, 17 - 3o A) 

A partir das respostas e da especificação dos cursos realizados pelos alunos e alunas – 

considerando que alguns realizaram mais de um curso profissionalizante, elaborou-se o 

gráfico a seguir: 

 

 
Gráfico 26: Cursos realizados pelos alunos do 3o do Ensino Médio participantes da pesquisa2 

 

A crença de que os cursos profissionalizantes facilitarão o ingresso no mercado de 

trabalho fica evidente, quando 73 jovens afirmam que, após a conclusão de tais cursos, 

desejam ingressar no mercado de trabalho e outros dois dizem querer montar um negócio 

próprio. Como afirma o aluno Júlio (17 anos), eu espero que o curso “me ensine coisas que eu 

preciso para ser bem sucedido no mercado de trabalho e até na vida” (3o B). Compare-se esta 

                                                
2 No quadro com os cursos realizados pelos alunos do 3o ano do Ensino Médio, foram indicadas três instituições 
de ensino - ONG. As instituições (1) Camp Jabaquara e (2) Espro oferecem cursos profissionalizantes visando 
capacitar o jovem, para que este atenda as exigências do mercado de trabalho. Estas duas instituições 
encaminham os jovens para as empresas com as quais elas possuem algum tipo de convênio. O (3) Instituto 
Nacional de Educação Profissional oferece cursos que visam a instrução jurídica de seus alunos. Fonte: (1) 
http://www.campjabaquara.org.br/1152/index.html; (2) http://www.espro.org.br/index.php; (3) 
http://www.inepro.org.br/sobre.asp.  
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resposta com o fato de que, ao serem questionados sobre o que desejam fazer após a 

conclusão do Ensino Médio, 88 alunos afirmaram que desejam continuar estudando. Porém, 

para alguns jovens, o curso profissionalizante figura como opção possível e “é o 

aprimoramento de (um) conhecimento que pode vir a substituir a faculdade” (Alda, 17 - 3o B). 

Mesmo diante do desejo de ingressar no ensino superior, os cursos profissionalizantes, 

realizados ou pretendidos, visam a uma rápida qualificação para a inserção imediata no 

mercado de trabalho, e para alguns jovens o curso é “muito bom, por ajudar a abrir novas 

portas para o mercado de trabalho” (Fagner, 16 - 3o G).  

Por conseguinte, a procura pelos cursos profissionalizantes também assinala uma 

necessidade de trabalhar para poder custear um curso de nível superior – uma estudante 

manifesta a expectativa de que o curso profissionalizante “me (lhe) dê um trabalho excelente 

que dê para pagar a faculdade de direito e só” (Claudia, 17 - 3o A). De acordo com a pesquisa 

da Ação Educativa, realizada com adolescentes estudantes e trabalhadores: “O trabalho [...] é 

uma realidade para muitos estudantes pobres, que precisam complementar a renda de suas 

famílias para garantir níveis básicos de consumo e a própria permanência na escola” (2002, p. 

8). 

 O gráfico a seguir apresenta as perspectivas futuras dos jovens entrevistados e 

confirma a preocupação com o trabalho como uma das questões centrais neste momento de 

suas vidas. 

 
Gráfico 27: O que você pretende fazer após concluir o curso profissionalizante? 

 
Com as respostas dos jovens, elaborou-se um quadro, denominado ‘Quadro 6 – Cursos 

Pretendidos pelos Alunos Após a Conclusão do Ensino Médio’, que se encontra no apêndice – 

VII deste trabalho, no qual são apresentados os cursos que os alunos do 3º ano do Ensino 

Médio, participantes desta pesquisa, desejam realizar e elaborou-se o ‘Quadro 7 – Função e 

Número de alunos 



  55 

Significados Atribuídos ao Curso Profissionalizante por Jovens Estudantes do 3o Ano do 

Ensino Médio’ apêndice VIII, onde estão algumas das respostas que deram origem a este 

eixo.  

Os cursos profissionalizantes, para alguns estudantes da rede pública de ensino, se 

apresentam como um meio de acesso ao mercado de trabalho (FUNDAÇÃO VICTOR 

CIVITA, 2009). Para além do exercício de uma atividade profissional, o jovem vê no trabalho 

um modo para obter respeito social, reconhecimento e a aceitação de suas ideias e projetos: 

“O trabalho é importante para conquistar meus objetivos e provar meu valor” (Icaro, 19 – 3o 

D). A obtenção de uma renda própria, por sua vez, permite o planejamento de estratégias que 

assegurem a conquista de objetivos pessoais. As habilidades adquiridas nos cursos 

profissionalizantes possibilitam a aquisição de conhecimentos e oportunidades que, muitas 

vezes, não foram oferecidos pela escola - conforme aponta um jovem, em um curso 

profissionalizante, “[...] dá para aprender muitas coisas que na escola eu não aprenderia 

nunca” (Fernando, 17 - 3o E). O curso profissionalizante cumpre com a atribuição preparatória 

que lhe é conferida e parece corresponder às necessidades imediatas dos jovens, na medida 

em que eles esperam que o curso “me (lhes) ensine o que a escola não ensinou” (Júlio Cesar, 

18 - 3o B). 

Mesmo que o jovem indique que o conhecimento adquirido na escola seja insuficiente 

para seu futuro ingresso no mercado de trabalho, criticando-o por não garantir o domínio de 

habilidades escolares fundamentais, referentes à leitura, escrita e procedimentos matemáticos, 

a educação básica aliada ao ensino profissionalizante atendem, de certa forma, as 

necessidades dos jovens, especialmente daqueles que se veem com poucas chances de 

ingressar no ensino superior. A qualificação oferecida, pela Escola e pelos cursos 

profissionalizantes, precisa atender as necessidades e expectativas específicas destes jovens 

que, sendo provenientes das camadas mais pobres da sociedade não terão como custear um 

outro tipo de educação (AÇÃO EDUCATIVA, 2002). 

Ao conferirem uma função especifica ao curso profissionalizante, os jovens tornam 

perceptível a pouca clareza característica das especificidades do Ensino Médio. Nota-se o 

papel de complementaridade assumido pela profissionalização, no processo formativo dos 

estudantes, uma vez que eles acreditam que o trabalho desenvolvido pela escola apresenta 

lacunas que o curso profissionalizante viria suprir – aos cursos é atribuída uma função “super 

importante, porque na escola não aprendemos tudo o que precisamos” (Eliana, 16 - 3o G). 

Mesmo que, para alguns alunos a formação escolar consista em uma etapa obrigatória e 

específica para obtenção de determinados conhecimentos, a escola é uma etapa necessária e 
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fundamental principalmente para os alunos que não possuem recursos financeiros, nem 

chances de ingressar em outros espaços de formação profissionalizante (KUENZER, 2000). O 

curso profissionalizante influenciará positivamente a vida futura, ao permitir o acesso a novos 

conteúdos – para esses jovens, a formação complementar oferece “um ensino a mais, um 

aprendizado que irá [...] servir no meu (seu) futuro” (David, 16 - 3o B). 

As especificidades centrais dos cursos profissionalizantes se concentram em torno do 

trabalho, na medida em que as funções atribuídas a esses cursos estão ligadas à capacitação 

para o exercício de atividades específicas, à formação dos futuros trabalhadores, à 

apresentação de práticas a serem aplicadas a uma determinada área de especialidade, à 

aproximação com a realidade potencial do mundo do trabalho e ao perfil esperado do futuro 

trabalhador. Os estudantes travam contato, nos cursos voltados para a profissionalização, com 

o universo do trabalho e com situações que deverão ser enfrentadas futuramente. Portanto, são 

feitas avaliações positivas a um trabalho de preparação que é considerado “ótimo, porque eu 

aprendo muitas coisas para o mercado de trabalho e para o futuro” (Leandro, 17 - 3o B).  

É preciso destacar que os jovens que veem no curso profissionalizante possibilidades 

de ascensão social e econômica esperam obter uma ampliação das oportunidades de inserção 

no mercado de trabalho, bem como aceitação e reconhecimento da sociedade, melhoria das 

condições de vida, crescimento profissional e ampliação dos horizontes pessoais. A 

preparação profissional envolve, no processo de introdução no mercado de trabalho, uma 

aproximação com os mecanismos de funcionamento do mundo profissional – a 

competitividade (uma jovem espera que o curso “me (a) prepare para o mercado de trabalho 

que hoje é competitivo” (Miriam, 38 - 3o G)), a necessidade de exposição das próprias ideias, 

a valorização do conhecimento profissional adquirido. De acordo com os jovens, o ensino 

oferecido pelos cursos profissionalizantes é “uma coisa muito importante para que, assim que 

entrarmos em um emprego, termos noção de como é o trabalho (sic)” (Leonor, 16 - 3o B). 

Ao mostrar para o jovem como agir em algumas situações do ambiente de trabalho, o 

curso profissionalizante desenvolve algumas habilidades que também deveriam ser exploradas 

de modo mais profundo pela escola. Dessa forma, para que o aluno possa ser bem sucedido 

em uma entrevista de emprego, ele deve demonstrar conhecimentos acerca das práticas de 

argumentação e organização das ideias, para o estabelecimento de uma comunicação eficaz. 

Ao fazer referência às habilidades que deveriam ser desenvolvidas pela escola, Kuenzer 

(2000) afirma que a Escola Pública, em especial o Ensino Médio, ao elaborarem propostas 

que englobem a relação com o mundo do trabalho, corre o risco de não perceber que o 

conteúdo dos assuntos abordados por ela, escola, são puramente propedêuticos e, portanto, 
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desvinculados das reais necessidades do mercado de trabalho e das expectativas dos próprios 

jovens.  

Pelo fato dos cursos profissionalizantes abordarem assuntos como leitura, escrita e 

oralidade, uma jovem ressalta que o curso profissionalizante é “muito importante, pois 

prepara para uma entrevista e um primeiro serviço” (Tereza, 17 - 3o C). Ao tratar da função 

preparatória do curso profissionalizante, nota-se que a rápida profissionalização tem como 

objetivo possibilitar uma inserção mais imediata do jovem no mercado de trabalho. Alguns 

jovens afirmam que o curso profissionalizante lhes oferece a oportunidade de aprender uma 

profissão antes do ingresso na faculdade, ao garantir “[...] uma oportunidade de aprender uma 

profissão” (Adelita, 17 - 3o B). O curso profissionalizante se apresenta como uma forma de 

“aprender o que eu gostaria de fazer, antes de prestar faculdade, o curso é uma ajuda 

fundamental” (Inara, 17 - 3o A).  

A educação profissional, para alguns jovens, figura mesmo como “[...] o 

aprimoramento de conhecimento (s) que pode (m) vir a substituir a faculdade” (Alda, 17 - 3o 

B). Por outro lado, a atribuição de um caráter positivo aos cursos profissionalizantes não 

impede que alguns entrevistados confiram um valor ainda maior ao ensino superior – acerca 

do estatuto de superioridade da formação acadêmica em relação ao curso profissionalizante, 

alguns entrevistados afirmam que este é “ótimo, mas não tanto quanto uma faculdade” 

(Laércio, 3o D) ou consiste em “uma preparação mais específica do que o Ensino Médio, 

contudo inferior ao ensino superior - faculdade” (Ezequiel, 17 - 3o G). 

Ao concluir o curso profissionalizante, os jovens vislumbram, portanto, uma 

possibilidade de acesso imediato ao mundo do trabalho, no âmbito da área em que buscaram 

formação. Trata-se de uma expectativa diversa daquela que é verificada em relação ao final do 

Ensino Médio, para o qual figuram duas perspectivas futuras básicas: o ingresso na faculdade 

e/ou no mercado de trabalho – setores que exigem a conclusão da formação da educação 

básica. Do ponto de vista das expectativas a curto, médio e longo prazo, nota-se que a 

necessidade imediata, no presente, se concentra nas preocupações com o trabalho e com a 

subsistência. Os alunos desejam que o curso profissionalizante “faça efeito no presente” 

(Thiago, 17 - 3o B). Em contrapartida, como projeto de vida futuro, depreende-se, das falas 

dos jovens, que o ingresso em um curso universitário poderá acarretar melhorias nas 

condições de vida. 

Tomando por base as respostas que indicam a vontade de começar a trabalhar em um 

futuro iminente, é necessário estabelecer uma delimitação das especificidades de cada um dos 

espaços de formação, considerados complementares entre si no processo constitutivo do 
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cidadão. Ainda que haja pouca articulação entre os diversos agentes formadores – escola, 

curso profissionalizante, ensino superior –, os alunos que transitam por esses espaços parecem 

reconhecer em que medida cada um dos locais frequentados atende a uma necessidade 

específica do processo formativo. De um lado, reconhecem que a escola é “importante; hoje 

em dia uma pessoa sem estudos não consegue um bom emprego” (Rita, 17 - 3o F) e, de outro, 

reconhecem que o curso profissionalizante também “significa muito, pois, depois de feito o 

curso, fica mais fácil de arrumar emprego” (Fátima, 17 - 3o B). 

Caso fossem bem articulados, a escola e o curso profissionalizante seriam capazes de 

potencializar suas funções específicas, garantindo uma formação integral capaz de atender às 

exigências do mercado de trabalho e às expectativas dos jovens. Grande parte das respostas 

analisadas confirma a ênfase conferida ao ingresso no mundo do trabalho, demonstrando a 

preocupação dos jovens em “[...] ganhar mais experiência para o mercado de trabalho” 

(Madalena, 16 - 3o B) e em obter “uma preparação para o primeiro emprego” (Gislaine, 18 - 

3o D). O jovem, ao conferir valor a esses diferentes espaços de formação, deveria ter liberdade 

para poder escolher entre ingressar na faculdade ou fazer um curso profissionalizante, com 

vistas a um ingresso mais rápido no mercado de trabalho. Essa escolha deveria ser livre, e não 

condicionada pela sua origem social (KUENZER, 2000). 

No entanto, mesmo reconhecendo os aspectos positivos atribuídos pelos jovens aos 

cursos profissionalizantes, verificou-se que o ingresso nesses espaços não é acessível a todos. 

Adolescentes que têm a oportunidade de realizar uma formação profissional reconhecem que 

a garantia de frequentar um curso complementar – gratuito ou não – não é estendida aos 

demais (um estudante espera que, no futuro, seja dada “[...] uma oportunidade para todos os 

jovens, assim como eu (ele) estou (está) tendo” (Alex, 17 - 3o G)). Dentre os obstáculos 

enfrentados pelos alunos, encontram-se os valores relativamente elevados de alguns cursos 

(nesse sentido, uma participante da pesquisa deseja que a formação profissional “seja mais 

acessível, preços” (Amália, 17 - 3o F)). Como fatores que inviabilizam o acesso aos cursos 

profissionalizantes figuram: os processos de seleção, as poucas vagas oferecidas para uma 

grande demanda em áreas específicas e a falta de autoconfiança para buscar novos caminhos. 

Não seria recomendável supervalorizar nenhuma das instituições frequentadas pelos 

jovens; com efeito, uma articulação desses espaços permitiria aos profissionais ligados à área 

educacional reconhecer as necessidades e expectativas dos jovens na fase final do Ensino 

Médio. Afinal, nesse momento, eles devem decidir entre os caminhos desejados e os 

caminhos possíveis de percorrer. Como esses jovens têm em comum o fato de pertencerem a 

uma mesma classe social e serem alunos da rede pública de ensino, é fundamental que se 



  59 

identifiquem as necessidades do jovem quando ele ainda está dentro da escola e cabe aos 

planejadores da educação para o Ensino Fundamental e o Ensino Médio, pensar que a escola 

deve atender às demandas de uma clientela com necessidades diferentes das dos jovens que 

pertencem a uma classe social mais elevada (KUENZER, 2000). Mesmo reconhecendo a 

importância da escola, do trabalho e do curso profissionalizante, existe a necessidade de 

considerar como e para que esses jovens são formados, bem como as expectativas construídas 

em relação a eles, fato que não está contemplado nesta pesquisa, uma vez que não se buscou 

verificar como e com qual finalidade são elaborados/propostos os cursos profissionalizantes. 

 

4.3 - ESCOLA E ENSINO MÉDIO 

 

Para que seja possível observar como os jovens encaram a última etapa da formação 

escolar básica, é preciso analisar a questão sob dois prismas: em primeiro lugar, faz-se 

necessário conhecer qual o papel conferido à instituição escolar e ao processo de formação 

básica; em segundo lugar, é fundamental levar em consideração o papel específico do Ensino 

Médio na vida dos jovens. 

 

4.3.1 - ESCOLA 

 

Para conhecer o significado atribuído pelos jovens à instituição escolar, foram 

formuladas três sentenças para serem completadas pelos alunos. O desenvolvimento das 

respostas ilumina diferentes perspectivas sobre a relevância do percurso geral da Educação 

Básica e permite a identificação de indicadores frequentes sobre a relação estabelecida pela 

escola com a vida atual e futura dos alunos. As frases a serem completadas pelos sujeitos 

estudados foram: 

 

• A escola para mim é... 

• Eu espero que a escola... 

• O que eu aprendo na escola serve para... 

 

O quadro, no qual aparecem as falas que deram origem aos indicadores recorrentes 

que assinalam as questões centrais a respeito da instituição escolar, encontra-se no apêndice 

V, com o título: Quadro 4 - Olhar do Jovem Sobre o Papel da Escola em sua Vida. 
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As falas apresentadas por este jovem estudante, do período noturno e matutino, 

revelam semelhanças quanto ao significado atribuído à Escola. O perfil do estudante 

participante desta pesquisa foi apresentado no Capítulo – III, mas, para que se relembre quem 

é o sujeito que fala, será feito um breve apanhado do perfil deste estudante. No período 

matutino, participaram 49 alunos, 24 rapazes e 25 moças. No período noturno, participaram 

68 alunos, 34 rapazes e 34 moças. Verifica-se, portanto, que não houve predomínio de 

nenhum dos dois gêneros, fato que indica que, aparentemente, nessa instituição de ensino, o 

acesso à escola é garantido de forma igualitária a homens e mulheres, nos dois períodos. Com 

relação à idade, pelo fato da pesquisa ter sido realizada com alunos que estão no terceiro ano 

do Ensino Médio, esperava-se encontrar um público majoritariamente entre 15 e 17 anos, 

idade padrão (considerando-se que a criança ingresse no primeiro ano do Ensino Fundamental 

com seis anos) para o ingresso e conclusão do Ensino Médio. No período matutino, a faixa 

etária encontrada situa-se entre 16 e 19 anos e, no período noturno, a faixa etária varia de 15 a 

52 anos - no período noturno desta escola, há 40 alunos na faixa etária entre 15 e 17 anos. Não 

estava entre os objetivos desta pesquisa verificar as razões que provocaram a distorção idade 

– série. Ao buscar conhecer a idade destes estudantes, o que se desejava era verificar se a 

maioria dos alunos estavam na faixa de idade tida como ideal para conclusão do Ensino 

Médio, fato que se confirmou. 

Como estes jovens pertencem à camada popular e o trabalho é um dos eixos que 

compõem esta pesquisa, pediu-se que eles respondessem se trabalhavam ou não e qual a renda 

familiar. No eixo Trabalho, foram discutidos os motivos que levam esses jovens a ingressar 

no mercado de trabalho. No período matutino, 14 jovens são trabalhadores e, no período 

noturno, encontraram-se 42 jovens estudantes trabalhadores. O trabalho permite, como já foi 

indicado, que estes jovens trabalhadores adquiram bens, planejem seu futuro e auxiliem a sua 

família. O orçamento familiar de 31 jovens do período matutino encontra-se no nível de até 

dois salários mínimos. Para 13 estudantes, a renda familiar está entre dois e cinco salários 

mínimos e um estudante afirmou que a renda familiar é superior a cinco salários mínimos. 

Dentre os jovens do período noturno, 26 afirmaram que a renda familiar é de até dois salários 

mínimos. Para 30 estudantes, a renda familiar está entre dois e cinco salários mínimos e 11 

estudantes afirmaram que a família possui renda superior a cinco salários mínimos. O número 

de pessoas que vivem com o estudante do período matutino varia de uma até oito pessoas e, 

no período noturno, esse número vai de zero (o estudante mora sozinho) até 12 pessoas dentro 

de uma mesma casa. 
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As respostas que serviram para compor o ‘quadro 4’ revelam certas semelhanças entre 

os estudantes dos períodos matutino e noturno e, é necessário dizer que não foram 

identificadas diferenças significativas nas falas dos alunos participantes desta pesquisa, 

quanto aos desejos e expectativas em relação à escola e ao Ensino Médio. A seguir, serão 

apresentados alguns aspectos que identificam estes alunos. 

Os jovens alunos e alunas, dos períodos matutino e noturno, dizem que a escola é 

importante e necessária para a construção de um futuro melhor, sendo que esta visão é 

compartilhada por (30 alunas e 25 alunos) estudantes que afirmam, por exemplo, que a escola 

os preparou “[...] para o ensino superior e o mercado de trabalho” (Ícaro, 19, 3o D) e que o 

ensino nos dias de hoje é “tudo [...] não posso parar por aqui, devo continuar estudando para 

poder progredir profissionalmente”(Adélia, 17, 3o B). Para 39 estudantes (20 alunas e 19 

alunos) a escola é um espaço que possibilita o convívio com outras pessoas e promove a 

aprendizagem e formação pessoal). Para a aluna Marisa, 17 anos, a escola é um lugar “[...] de 

aprendizagem, (aquisição de) conhecimento e convívio” (3o G). Considerando-se que 

participaram da pesquisa 117 estudantes, e que, para estes alunos, a escola é um local de 

preparação para o futuro e espaço de convívio e aprendizagem, ou seja, a escola é um local 

importante e aparentemente necessário para a elaboração de um projeto de vida, é imperioso 

que se destaque que, mesmo tecendo considerações positivas sobre o papel da escola em suas 

vidas, para 78 estudantes (42 alunas e 36 alunos), a escola precisa melhorar. 

Estes jovens indicam que desejam que a escola melhore o modo como as aulas são 

planejadas e conduzidas, para que “[...] os educandos não sejam prejudicados” (Ricardo, 18 – 

3o E) e “[...] que as próximas gerações não tenham uma base tão pequena como a de hoje” 

(Amélia, 17 – 3o F). Eles esperam que os conteúdos ensinados tenham mais vínculo com a 

realidade e que possam ser utilizados para um futuro ingresso no mercado de trabalho e para o 

prosseguimento dos estudos em nível superior. Ainda no aspecto ligado à melhoria, eles 

desejam que a escola seja um local de respeito, entre os alunos e entre os professores e alunos. 

Desejam que a escola seja valorizada, respeitada e que, independente de estar cursando o 

último ano da Educação Básica, as melhorias no ensino devem ser efetivadas e oferecidas aos 

futuros alunos. 

Quando informam sobre a importância atribuída à escola, estes estudantes (19 alunos e 

17 alunas), informam que a escola lhes oferece uma educação, que, mesmo sendo básica, será 

útil e importante para o futuro ingresso no mercado de trabalho. Para alguns alunos e alunas 

(7 de cada sexo), dos períodos noturno e matutino, a educação oferecida pela escola os 

prepara para prestar vestibular, ENEM, e ingressar na faculdade. Para o aluno Francisco, de 
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24 anos (3o E), o ensino oferecido pela escola “talvez sirva de base para o cursinho, para 

estudar e ir para a faculdade, e para a aluna Verônica, 17 anos (3o G), a escola é “um lugar 

onde vou aprender assuntos que vão me ser cobrados na sociedade, em provas, no trabalho, 

etc”. Um dos aspectos que diferenciam as opiniões destes alunos e alunas é o fato de que 

apenas os rapazes indicam que a escola é um local ruim e pouco atrativo. Entre as alunas e 

alunos dos dois períodos, as falas revelam que o ensino recebido é fraco, insuficiente, “uma 

coisa vaga que não serve para nada, pois o ensino vai de mal a pior” (Otávio, 17 – 3o B), 

sendo considerado como a base da base. 

Os itens apresentados acima,2 indicam que estes jovens possuem uma visão 

semelhante, em alguns aspectos, sobre a função da escola e do papel dessa em suas vidas. De 

acordo com a Lei de Diretrizes e Bases 9394/96 - Título I, artigo primeiro, parágrafo 2 - é 

dever da escola assegurar ao aluno uma educação vinculada ao mundo do trabalho e às 

práticas sociais. Do ponto de vista da vida profissional e do ingresso no mercado de trabalho, 

nota-se uma semelhança entre o discurso oficial da Lei e os objetivos almejados pelos alunos. 

Diversos jovens fazem referência à ligação entre o conhecimento escolar e o ingresso no 

mercado de trabalho e/ou no ensino superior. A base de conhecimentos oferecida pela escola é 

considerada importante para a inserção em outros espaços sociais. Um dos jovens expressa a 

seguinte expectativa: “Que eu tenha uma base de conhecimentos gerais para ingressar numa 

faculdade e/ou mercado de trabalho.” (Cássia, 16 – 3º B). 

O jovem, ao expressar que deseja possuir uma base de conhecimentos gerais para 

ingressar na faculdade ou no mercado de trabalho, indica que deposita na escola, na aquisição 

de conhecimentos que esta tem para lhe oferecer, a esperança de conseguir superar às 

dificuldades que venham a surgir. A legislação sinaliza que, ao se pensar e executar uma 

educação que prepare para o trabalho e o prosseguimento nos estudos, a escola deve promover 

não o simples acúmulo de informações, mas sim deve desenvolver a capacidade de 

compreender o mundo social e cultural no qual o aluno está inserido (CNE, 1998). 

Para Pereira, (2003), é função da escola transmitir uma base de conhecimentos gerais e 

valores que foram construídos socialmente e que permitam ao jovem compreender o mundo 

no qual ele está inserido. Porém, ela destaca que a educação transmitida nas escolas vem 

carregada por valores mercadológicos e que, mesmo sendo influenciada pelo mercado de 

trabalho, esta educação é desvinculada da realidade trabalhista, uma vez que a escola pública 

não prepara adequadamente seus alunos. Esta visão se alia à de Kuenzer (1991), quando diz 

que o mercado de trabalho não depende da escola para compor seus quadros, uma vez que a 
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empresa forma o funcionário de acordo com suas reais necessidades, ao passo que a escola 

desconhece quais as habilidades requeridas para formar para o mercado de trabalho. 

É importante destacar que esse aluno, proveniente da escola pública, possui, na 

maioria das vezes, grandes dificuldades para se comunicar, seja por escrito ou oralmente; 

demonstra dificuldade em compreender alguns textos escritos e também não possui habilidade 

para realizar cálculos mais complexos. A escola, quando se põe como preparadora dos jovens 

para ingressar no mercado de trabalho ou dar prosseguimento aos estudos em nível superior, 

tem revelado, por meio de avaliações periódicas com os alunos das escolas públicas, a 

fragilidade do ensino transmitido. Os jovens que dispõem de recursos financeiros, na maioria 

das vezes, após completar a educação básica, procuram cursinhos para tentar ingressar em 

uma boa faculdade, ou procuram cursos profissionalizantes para adquirirem habilidades, de 

escrita e comunicação oral, não ensinadas satisfatoriamente pela escola. (FUNDAÇÃO 

VICTOR CIVITA, 2009). 

Mesmo com pesquisas reconhecendo que a escola não atinge os fins a que se propõe, 

uma aluna afirma que o repertório escolar será útil para “aplicar na minha (sua) vida 

profissional e social” (Tereza, 17 – 3º C), enquanto outro considera a escola importante para 

“me (se) preparar para o ensino superior e o mercado de trabalho” (Ícaro, 19 – 3º D). Nem 

sempre as perspectivas quanto ao futuro e ao ensino recebido na escola estão claras. Um dos 

jovens diz: “Hoje eu não espero nada, apenas terminar, para que eu possa fazer um cursinho e 

depois ir fazer faculdade” (Francisco, 24 – 3º E). Verifica-se que, para alguns jovens, o ensino 

recebido na escola, além de insatisfatório para permitir o ingresso direto na faculdade, 

também se mostra insuficiente para o ingresso no mercado de trabalho e um jovem afirma que 

a formação escolar “serve para aprender um pouco mais, não o bastante para entrar no 

mercado de trabalho” (Fernando, 17 – 3ºE). 

Essa clara dualidade, preparar para o mercado de trabalho e prosseguir nos estudos em 

nível superior, expressa nos documentos oficiais, precisa ser repensada. A escola deve ofertar 

uma educação que, mesmo sendo básica, ofereça subsídios para que o jovem não se veja 

refém de algumas poucas alternativas de escolha, tanto no que concerne à escolha de um 

curso superior, comumente realizado em uma instituição privada, pelo fato do aluno não se 

sentir capaz de disputar uma vaga em uma universidade pública, ou na sua escolha por uma 

determinada carreira profissional. Como forma de enfatizar uma das especificidades da escola 

de Educação Básica, o parecer do CNE 15/98 diz que a educação “por ser básica, terá como 

referência as mudanças nas demandas do mercado de trabalho, daí a importância da 

capacidade de continuar aprendendo” (p. 14/15). 
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Mesmo que se reconheça que, para os jovens, a escola é um local privilegiado para a 

aquisição de conhecimentos que lhes permita ingressar no mercado de trabalho, Kuenzer 

(1991) parece criticar essa preocupação da escola em atender às exigências do mercado de 

trabalho, considerando-se que “a empresa nunca dependeu da escola para preencher seus 

quadros, […], uma vez que dispõe de sua própria pedagogia” (p.29). Ela argumenta ainda que, 

nessa preparação para o ingresso no mercado de trabalho, quem leva desvantagem é o 

trabalhador pobre da escola pública, que se vê obrigado a receber uma educação fragmentada, 

não lhe sendo facultada nem a apropriação das competências básicas que a escola deveria lhe 

proporcionar. Para esta autora,  

 
A relação da escola com o mercado de trabalho passa pelo exercício da função que 
lhe é precípua: socializar o saber. Não é da sua responsabilidade resolver os 
problemas do mercado de trabalho; esta tarefa compete ao capital, que o faz com 
primazia, a medida em que forma seus quadros em todos os níveis, com indiscutível 
competência. (KUENZER, 1991, p 30/31) 

 

De modo geral, a escola é considerada o local de aprendizagem por excelência e de 

aquisição de conhecimentos, apesar dos diversos problemas e limitações. A instituição escolar 

ainda é vista como o espaço de obtenção de conhecimentos essenciais, capazes de auxiliar na 

solução de problemas cotidianos e de preparação para a vida adulta. De acordo com um dos 

alunos, a escola atualmente possibilita “ter uma formação e ter o conhecimento básico para 

fazer contas e ler, saber se dirigir à solução correta nos problemas que nos são dados no dia a 

dia” (Silvio, 20 – 3º E). Dificuldades de aprendizagem são identificadas, por exemplo, por 

alunos que regressam à escola após um período de afastamento – para um desses jovens, a 

escola oferece “o essencial, mas, como eu parei há cinco anos, fica muito ruim o aprendizado, 

com muitas dificuldades” (Francisco, 24 – 3º E). 

A escola também é vista como um espaço que possibilita o relacionamento e a 

convivência interpessoal. Neste sentido, a escola consiste em um “lugar de aprendizado e 

novas amizades” (Lia, 18 – 3º F). Sob esta perspectiva, o espaço escolar promove a interação 

entre diferentes sujeitos que, embora tenham a mesma faixa etária e pertençam à mesma 

classe social, possuem histórias de vida diversas. A escola, enquanto espaço de convivência, 

adquire significados distintos para esses jovens: para uns, é um local de respeito à 

heterogeneidade - “onde eu aprendo a conviver com opiniões diferentes, a trabalhar em 

grupo” (Clara, 16 – 3º B); para outros, no entanto, os conflitos são explicitados como de 

difícil solução – a escola é vista como “um local onde deveríamos aprender, respeitar e ter um 

convívio melhor, mas, infelizmente, isso não ocorre” (Julia, 17 – 3º A). 
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Considerando a importância positiva atribuída a escola pelos jovens, Sposito (2008) 

indica que o jovem estudante atravessa um período transitório entre a infância e a fase adulta 

e que é importante conhecer quais são as experiências que esse jovem vive fora de seu lar, na 

escola e no mundo do trabalho, uma vez que a escola é tida como um espaço de convivência 

positivo. É necessário reconhecer que esse futuro adulto busca na escola instrumentos para 

ascender a uma posição no mercado de trabalho e que, com isso, também procura obter 

reconhecimento e estabilidade financeira. O reconhecimento, no entanto, é marcado pelo 

respeito que ele, jovem, pensa ser dispensado aos adultos pela realização e bom êxito nos seus 

projetos. 

Quando se refere à questão da estabilidade financeira, a autora indica que se deve 

atentar para o uso desse definidor para a condição de ingresso na vida adulta. Essa atenção e 

necessidade de se repensar nos caracterizadores de ingresso na vida adulta são importantes, 

uma vez que uma expressiva parcela dos jovens se vê excluída do mercado de trabalho. 

Reconhecimento e estabilidade financeira são vistos pelos jovens como uma forma de superar 

a imagem estereotipada de que se veem alvo. Mesmo que estejam estudando, trabalhar, 

independente da ocupação, lhes retira as marcas de sujeitos irresponsáveis, imaturos e 

acomodados. (PEREIRA, 2003) 

Aprendizagem dos conteúdos escolares e o relacionamento destes conteúdos com a 

vida cotidiana aparecem como fatores inter-relacionados, e um convívio harmônico  

potencializa a aprendizagem no contexto do grupo e do respeito às diferenças. Por outro lado, 

a falta de coesão entre os diferentes interesses torna a escola “um lugar onde o ensino sempre 

estará numa balança onde se equilibra quem quer ou não aprender” (Silvio, 20 – 3º E). O 

espaço escolar se configura como um local que possibilita o desenvolvimento de uma 

consciência política, no qual os jovens rompem com a ideia estereotipada de que esta é uma 

fase da vida caracterizada pela alienação em relação aos problemas sociais, na medida em que 

estes também se fazem presentes na escola. A fala de uma aluna explicita a consciência da 

construção conjunta do espaço escolar – ela deseja que a escola “melhore, pois quem a faz ser 

melhor são os alunos e os professores e até mesmo as ‘tias’ da faxina e os que ajudam a 

preservar ela (sic)” (Leonor, 16 – 3º B). 

Pensar o espaço escolar como um ambiente construído coletivamente é perceber que a 

escola é construída por diferentes pontos de vista que, em determinado momento, convergem 

em direção a mudanças perceptíveis em diversas esferas do ambiente escolar e da 

comunidade. É preciso que se entenda a escola como uma instituição situada cultural e 

historicamente, e, portanto, em constante transformação. Da mesma forma que a sociedade 
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passa por transformações, o jovem, ao chegar à escola, vem impregnado das experiências 

adquiridas em outros espaços sociais. Ao longo da Educação Básica – Educação Infantil, 

Ensino Fundamental e Ensino Médio –, o jovem passou e passará ainda por outras 

experiências.  

Como o Ensino Médio é, desde 2009, a última etapa obrigatória da Educação Básica, a 

impossibilidade de dar prosseguimento à vida escolar em nível superior faz com que alguns 

jovens considerem o Ensino Médio como sendo realmente o fim dos estudos. Algumas falas 

refletem uma percepção negativa acerca do sentido da formação escolar básica: “é uma fase 

da vida que nós temos que passar e nada mais” (Douglas, 17 – 3º C), “um lugar onde 

perdemos anos de nossa vida, para aprender algo que não terá utilidade” (Júlio, 17 – 3º B). 

Essa ideia de que a escola é um local onde se passa muito tempo e que aquilo que se 

aprende aí não tem ligação com a vida, também aparece na pesquisa realizada pela Fundação 

Victor Civita (2009), que indica que, para os jovens, o fato de a experiência escolar parecer 

muito distante da sua realidade cotidiana faz com que a escola se torne pouco atrativa. Essa 

aparente desvinculação do cotidiano escolar da realidade de seus alunos, em alguns casos, faz 

com que o jovem, quando tenha que escolher entre continuar estudando ou trabalhar, acabe 

optando pela segunda alternativa. 

Essa falta de estímulo, inicialmente indicada pelo aluno no que concerne à 

desvinculação dos conteúdos trabalhados em sala de aula com a sua realidade, verifica-se 

também quando o aluno se refere ao modo como percebe o desenvolvimento das atividades 

propostas pelos docentes. Os jovens destacam a falta de planejamento na condução das aulas, 

o pouco traquejo para dialogar com os alunos, a falta de respeito quando eles, jovens, sentem 

a descrença do professor na capacidade individual de seus alunos para compreender o que 

eles, professores, explicam. Ainda de acordo com a pesquisa da Fundação Victor Civita 

(2009), esse sentimento de rejeição dos alunos se confirma quando alguns docentes afirmam 

que hoje em dia os alunos não querem nada com nada; antigamente é que era melhor, os 

alunos eram mais comprometidos. 

Apreciações negativas acerca da escola são acompanhadas por sugestões de mudanças. 

Os comentários dos alunos levam em conta a eficácia da preparação para a vida profissional e 

o comprometimento da instituição escolar com a aprendizagem dos alunos. A ênfase das 

críticas recai sobre o trabalho dos professores, sobretudo em relação à metodologia e à 

assiduidade desses profissionais. Os jovens desejam que a escola “seja mais comprometida 

com seus alunos, coloque professores mais adequados” (Paulo, 17 – 3º B), “melhore sua 

metodologia para que sejamos mais capazes ao sair do colegial” (Eliana, 16 – 3º G) e 
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“melhore, porque alguns professores faltam e não colocam ordem na sala de aula” (David, 16 

– 3º B).  

Outras observações são feitas quanto à atratividade das aulas e à pertinência dos 

conteúdos trabalhados. A escola deve conhecer as reais necessidades de seus alunos, para 

poder ajustar algumas de suas práticas ao perfil dos jovens que a frequentam. As respostas 

revelam o desejo de que a escola “se desenvolva, dê oportunidade para os alunos e melhore o 

ensino” (Eugenia, 17 – 3º C), “mude [...] normas para ajudar os que estão trabalhando no 

período noturno e faça com que as aulas se tornem mais interessantes e atrativas” (Silvio, 20 – 

3º E). Ainda quanto à atratividade das aulas e do tratamento dos temas por parte dos 

professores, um jovem ressalta: “na verdade, a maioria das coisas não são úteis, e as matérias 

interessantes não ensinam nada para nós” (Júlio, 17 – 3º B), o que assinala um afastamento 

entre abordagens que geram desinteresse e os efetivos anseios dos jovens por conteúdos 

significativos. 

Quando se pensa que os alunos são diferentes em sua forma de pensar e nos planos 

que elaboram para si, a escola, como instituição privilegiada de ensino, deveria conhecer 

quais os motivos, fora a obrigatoriedade, que levam os alunos a querer concluir a Educação 

Básica. O parecer CNE 15/98 afirma que: 

 
É necessário que as escolas tenham identidade como instituições de educação de 
jovens e que essa identidade seja diversificada em função das características do meio 
social e da clientela. Diversidade, no entanto, não se confunde com fragmentação, 
muito ao contrário. Inspirada nos ideais da justiça, a diversidade reconhece que, para 
alcançar a igualdade, não bastam oportunidades iguais. É necessário também 
tratamento diferenciado. (CNE, 15/98, p.30) 
 

Sugerem-se mudanças também em relação ao currículo e ao modo como este é 

desenvolvido, de forma a aproximar os conteúdos programáticos da realidade cotidiana. Um 

aluno chega a reivindicar que “um dia ainda seja reduzida a quantidade de anos (escolares), e 

que também sejam mudadas as matérias, e que sejam opcionais a partir de uma determinada 

série” (Júlio, 17 – 3º B), enquanto uma aluna manifesta o desejo de que “pudesse sair 

preparada daqui (escola), mas infelizmente não está sendo assim...” (Adélia, 17 – 3º B). Da 

mesma forma, apontam que a escola não atende satisfatoriamente às expectativas de 

preparação para a vida profissional – quando questionada sobre o efetivo cumprimento da 

formação escolar, uma aluna diz: “não tenho ideia, afinal é só a base da base. Se eu quiser 

algo mais tarde, tenho que procurar fora da escola” (Araci, 17 – 3º E). 
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Além das modificações propostas para a sala de aula, os alunos apontam a necessidade 

de melhorias na oferta de recursos tecnológicos para o desenvolvimento de algumas 

atividades. Um aluno afirma que “a escola estadual é ruim, tem muita falta de equipamentos, 

o que dificulta o aprendizado dos alunos” (Fernando, 17 – 3º E). Em concomitância com a 

percepção de que a escola é uma construção conjunta, realizada pelos sujeitos ligados ao 

espaço escolar, nota-se que alguns alunos também demonstram a consciência de que o espaço 

escolar não se restringe à sala de aula, mas envolve a necessidade de conservação e 

manutenção de outras dependências da escola. Eles esperam que a escola “melhore a 

qualidade de ensino, higiene, alimentação e em atividades que realmente estimulem nosso 

conhecimento e aprendizado” (Carmen, 18 – 3º F).  

Assim como alguns alunos tecem críticas e apontam as alternativas que eles entendem 

como necessárias para a melhoria da escola, há estudantes que fazem considerações positivas 

sobre o significado da escola em suas vidas. É possível afirmar que, para uma parcela desses 

jovens entrevistados, a escola ainda é vista como um local efetivo de formação e preparação 

para a vida futura. Há um reconhecimento do valor do estudo para o desenvolvimento de 

habilidades que permitam a inserção no mercado de trabalho. A escola é vista por um 

estudante como “o primeiro lugar de preparação para o trabalho” (Cesar, 17 – 3º A) e outro 

diz que ela é “muito importante, pois está ajudando a formar o meu caráter, e está me 

preparando para o futuro” (Madalena, 16 – 3º B). O vínculo entre a educação e o mundo 

parece ser encontrado por jovens que afirmam que a escola permite “ter consciência de como 

é o mundo lá fora; serve para que eu tenha um emprego melhor; serve para me preparar 

melhor para o mercado de trabalho” (Virginia, 18 – 3º C) ou jovens que reproduzem visões 

cristalizadas e socialmente aceitas, segundo as quais a escola é “muito importante porque sem 

estudo não somos nada” (Otávio, 17 – 3º B). 

Tendo sido abordadas neste tópico as questões referentes aos significados atribuídos, 

pelo jovem aluno do terceiro ano do Ensino Médio, à escola e ao processo formativo básico 

oferecido pela instituição escolar, verifica-se que as apreciações positivas são mais frequentes 

que as observações negativas e observa-se que, apesar das difíceis condições de aprendizado 

fornecidas pela escola, conforme revelam os jovens pesquisados, eles apresentam uma 

percepção crítica quanto ao ensino recebido, fato que vem reforçar o posicionamento de que 

os jovens desta faixa etária possuem objetivos e não desconhecem os obstáculos que deverão 

transpor para alcançá-los.  

No entanto, muitas destas apreciações se limitam à reprodução de discursos 

característicos do senso comum ou de clichês que veiculam pontos de vista sobre a escola que 
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muito se aproximam do discurso oficial das leis sobre educação, mas que parecem 

desconsiderar a situação real do ensino no Brasil. O artigo 22º da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação brasileira 9394/96 afirma que: “A educação básica tem por finalidades desenvolver 

o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e 

fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores” (p.32). 

Importa questionar em que medida a escola contribui para a real formação dos 

estudantes e de que modo estes se encontram preparados para o futuro após o término da 

Educação Básica. Para tanto, o presente estudo concentrará o olhar, na próxima seção, sobre 

as opiniões específicas dos alunos em relação ao Ensino Médio, de forma a aprofundar as 

discussões aqui desenvolvidas. 

 

4.3.2 - ENSINO MÉDIO3 

 

A presente seção tem como objetivo principal salientar os pontos de vista dos jovens 

sobre a etapa final da formação escolar básica. As questões propostas procuraram conhecer o 

significado atribuído a este nível de ensino específico, bem como os projetos futuros de vida 

traçados pelos jovens após a conclusão do Ensino Médio. Optou-se por fazer a separação 

entre os itens Escola e Ensino Médio por se considerar que a Escola engloba o Ensino 

Fundamental I e II e, se analisados sobre a mesma categoria, não se verificaria o que pensa o 

jovem especificamente sobre o Ensino Médio. Esta opção firma-se, também, no fato de que 

não é comum se questionar sobre as especificidades do Ensino Fundamental, que, como 

                                                
3 Para que se compreenda a trajetória do Ensino Médio (que segue até a atualidade sem ter uma definição clara 
quanto a sua função específica na formação dos alunos) nos últimos anos, somente em 2009 com a promulgação 
da Lei 12.061 ele se tornou parte obrigatória da Educação Básica. Antes de se tornar obrigatório, no ano de 2008, 
ele se viu novamente tendo que assumir um currículo profissionalizante para os alunos das escola públicas. De 
acordo com a Lei no. 11.741 de 16 de Julho de 2008, foi acrescentado a LDB 9394/96 a Seção IV–A: Da 
Educação Profissional Técnica de Nível Médio. A nova redação diz que: Art. 36-A. Sem prejuízo do disposto na 
Seção IV deste Capítulo, o Ensino Médio, atendida a formação geral do educando, poderá prepará-lo para o 
exercício de profissões técnicas. E, o Art. 36-B. A educação profissional técnica de nível médio será 
desenvolvida nas seguintes formas: I - articulada com o Ensino Médio. No Estado de São Paulo está articulação 
entre o Ensino Médio e os cursos profissionalizantes efetivou-se por meio da Resolução SE no.47, de 12 de Julho 
de 2011. De acordo com esta resolução: “a importância de se assegurar aos alunos, no Ensino Médio, 
oportunidade de formação técnica que lhes propicie melhores condições de ingresso no mundo do trabalho”. Este 
ensino integrado será oferecido apenas nas cidades que tenham mais de 40.000 (quarenta mil) habitantes e serão 
formadas nas escolas duas turmas com no mínimo 30 (trinta) e no máximo 40 (quarenta) alunos por turma. Caso 
a demanda seja superior ao número de vagas, será realizado um processo seletivo. O aluno que optar por realizar 
o curso técnico deverá estar matriculado em uma escola pública e cursar o segundo ano do Ensino Médio. Este 
aluno possuirá duas matrículas diferentes, uma vez que os currículos são diferentes para estas modalidades de 
ensino; realizará os cursos em períodos distintos e quando chegar ao final do Ensino Médio ele receberá um 
diploma de conclusão do curso Técnico e outro do Ensino Médio. 
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afirma a Lei de Diretrizes e Bases 9394/96, no Capítulo II – Da Educação Básica, Seção III, 

artigo 32, incisos I a IV, a educação deve promover: 

 
I – o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno 
domínio da leitura, da escrita e cálculo; II – a compreensão do ambiente natural e 
social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se 
fundamenta a sociedade; III – o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, 
tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes 
e valores; e IV – o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade 
humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. (p.35) 

 

Enquanto a definição do Ensino Fundamental parece clara, o mesmo não ocorre com o 

Ensino Médio, como está expresso no Parecer 15/98, que diz haver uma “disputa permanente 

entre orientações mais profissionalizantes ou mais acadêmicas, entre objetivos humanistas e 

econômicos” (p. 10). Para que fosse possível verificar como os alunos percebem essa 

dualidade, na especificidade do Ensino Médio, formularam-se as seguintes perguntas abertas: 

 

• O que você pretende fazer depois de concluir o Ensino Médio? 

• O que significa o Ensino Médio para você? 

 

De posse das respostas, elaborou-se um quadro, contendo os indicadores recorrentes 

sobre a importância do Ensino Médio na vida dos jovens pesquisados. O quadro com as 

respostas encontra-se no apêndice com o título ‘Quadro 5 – Características Atribuídas ao 

Ensino Médio’. 

Entre os aspectos relacionados sobre o significado atribuído ao Ensino Médio, 

aparece, para estes alunos e alunas, que este é o ensino que eles podem concluir, 

considerando-se a sua gratuidade e, desde 2009, obrigatoriedade. Como afirma uma aluna do 

período noturno: o Ensino Médio é “o fim de uma longa jornada de estudos” (Milena, 17 - 3o 

G). Como foi indicado no eixo Trabalho e Escola, estes jovens demonstram ter clareza da 

precariedade do ensino recebido ao afirmar que o trabalho figura como algo essencial para a 

realização dos seus objetivos, tais como ingressar no Ensino Superior. Os efeitos do ensino 

recebido, para estes jovens alunos e alunas, é visualizado como algo que trará benefícios 

apenas no futuro. Aparentemente, a pouca clareza da escola em elaborar um currículo mais 

vinculado às necessidades e anseios dos jovens, não permite que esses alunos vinculem o 

ensino propedêutico à sua vida social e profissional. As falas destes alunos e alunas revelam 

que o ensino escolar é insuficiente, quando afirmam que esperam que o curso 

profissionalizante “ensine o que a escola não ensinou” (Júlio César, 18 – 3o B). 
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Assim como o ingresso no mercado de trabalho figura como algo necessário para estes 

estudantes, o ingresso no ensino superior também é algo desejado. Como a formação recebida 

não oferece, à maior parte dos estudantes da rede pública, a possibilidade de ingressar em uma 

universidade pública, estes alunos, que sabem ser necessário trabalhar para custear seus 

estudos, indicam que o dinheiro obtido com o trabalho possibilitará que eles paguem um 

cursinho e se preparem para prestar o Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM. 

Pesquisar sobre o significado atribuído ao Ensino Médio é relevante, uma vez que, dos 

alunos que ingressam na Educação Básica, no Ensino Fundamental, uma boa parte não 

chegará a concluir o Ensino Médio, seja por questões financeiras – necessidade de trabalhar –, 

seja porque a escola mostra-se pouco interessante, tratando de temas desvinculados de sua 

realidade. Assim, conhecer os motivos que levam o jovem a querer concluir o Ensino Médio 

é, de certa forma, buscar pistas sobre como ele lida com um período onde ocorrem intensas 

transformações em sua vida. O processo envolve um movimento que coloca o jovem diante de 

situações que implicam escolhas decisivas em relação ao futuro profissional e à continuidade 

dos estudos. 

Ao mesmo tempo em que a liberdade figura como possibilidade desejada para aqueles 

que finalizam uma etapa dos estudos, a questão da responsabilidade torna-se um aspecto ainda 

mais importante, na transição para a fase adulta, durante a qual a inserção no mercado de 

trabalho exigirá certos conhecimentos e habilidades que possivelmente foram adquiridos ao 

longo da formação escolar. 

Embora a dúvida e a incerteza façam parte desse período na formação do jovem, 

Sposito (2008) afirma que não se deve imaginar que o aumento da escolaridade fez com que 

diminuíssem as necessidades a que os jovens se veem expostos. A autora explica que “não é 

possível desconhecer que as desigualdades econômicas continuam a delimitar os horizontes 

possíveis de ação dos jovens nas suas relações com a escola e o mundo do trabalho” 

(SPOSITO, 2008, p.103). Para esta autora, o aumento do número de matrículas na escola e 

especialmente no Ensino Médio é seguido do aumento de jovens que entram no mercado de 

trabalho. 

A partir das respostas obtidas, elaborou-se o gráfico a seguir, que explicita o que os 

jovens pretendem fazer depois de concluído o Ensino Médio: 
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Gráfico 25: Perspectiva do aluno quanto ao futuro após a conclusão do Ensino Médio 

 

As respostas de 88 estudantes assinalam o desejo de continuar estudando, sendo que 

65 desejam realizar um curso universitário – o Ensino Médio me ofereceu “um ensino que 

ajuda a aprender a fazer vestibular para conseguir uma bolsa na faculdade” (Fátima, 17 – 3o 

B); 17 alunos pretendem realizar algum curso técnico/profissionalizante, três jovens 

pretendem prestar vestibular (Preparação para o vestibular e o ENEM – Francisca, 18, 3o F); 

um deseja ingressar em um curso de idioma, outro específica que deseja fazer cursinho e 

apenas um diz que pretende continuar estudando, embora não especifique se deseja um curso 

superior ou técnico; enquanto, 24 jovens manifestam a intenção de ingressar diretamente no 

mercado de trabalho. Como indica a aluna Adelita, concluir o Ensino Médio facilita para 

“conseguir um bom emprego” (Adelita, 17 - 3o B). A associação entre continuar estudando e 

ingressar no mercado de trabalho é mostrada, na medida em que as falas dos jovens revelam 

que o trabalho ocupa posição de destaque em suas vidas. Abordando o aspecto do trabalho, o 

significado atribuído ao Ensino Médio vincula-se, de acordo com uma jovem, ao “[…] 

começo do seu (meu) futuro, porque hoje em dia, sem o estudo você não consegue arrumar 

um bom emprego” (Amanda, 17 – 3º G). Da mesma forma, outro jovem declara que o Ensino 

Médio lhe permitirá “o encaminhamento para o mercado de trabalho […]” (Osvaldo, 17 – 3º 

C). 

Do ponto de vista da continuidade dos estudos, alguns jovens expressam a consciência 

de que, entre o final do Ensino Médio e o ingresso no ensino superior, há a necessidade de 
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realizar o vestibular. Os alunos acreditam que o Ensino Médio, enquanto fase de transição, 

deve prepará-los para os exames que os conduzirão à faculdade, consistindo em uma 

preparação específica para o vestibular. Um estudante afirma que o Ensino Médio é “um 

intermediário entre o que aprendemos no ensino fundamental e a faculdade; e é no ensino 

médio que podemos fazer o ENEM para conseguir uma boa faculdade” (Ezequiel, 17 - 3º G). 

Não se pode negar que, de fato, uma das funções atribuídas ao Ensino Médio é a de 

preparar o jovem para ingressar no ensino superior. Porém, Pereira (2003) alerta que não são 

todos os estudantes preparados da mesma maneira e apenas uma pequena parcela conseguirá 

realizar o desejo de ingressar na faculdade. Verifica-se assim que entre o desejo de ingressar 

na faculdade com o ensino recebido integralmente na escola e ingressar, de fato, em uma 

faculdade há uma distância que os jovens parecem não perceber, uma vez que, para ingressar 

em faculdade é necessário que se preste o exame vestibular e, na presente pesquisa, apenas 

três alunos disseram que assim que terminarem o Ensino Médio pretendem fazê-lo. Nota-se, 

que alguns alunos consideram que a preparação oferecida pelo Ensino Médio é insuficiente 

para garantir o sucesso na vida futura: “o ensino médio para mim é para nos preparar para o 

futuro, porém o ensino é muito fraco” (Ícaro, 19– 3º D). 

Um dos fatores que pode explicar o fato de que apenas três jovens citaram o vestibular 

é que, para os outros 65 alunos, o ingresso na faculdade poderá efetivar-se por meio do 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), que figura para o jovem como forma de acesso à 

universidade. A preparação para este exame é também contemplada como uma das funções do 

Ensino Médio por alunos que levam em consideração, em suas respostas, “[…] o vestibular e 

o ENEM” (Francisca, 18 – 3º F), enfatizando que o Ensino Médio é um período de “[…] 

preparação para a universidade e não para o mercado de trabalho” (Ricardo, 18 – 3º E). Ainda 

assim, há estudantes que consideram a faculdade como uma possibilidade, mas não descartam 

que o Ensino Médio é também “[…] um preparo para o curso profissionalizante […]” 

(Marcos, 17 – 3º A), vislumbrando a obtenção de “um bom emprego no futuro” (Cleusa, 20 – 

3º C). 

É bom lembrar que a presente pesquisa foi realizada com jovens, estudantes do 

terceiro ano do Ensino Médio de uma escola pública da periferia da zona sul do município de 

São Paulo, e como já foi citado, no eixo Trabalho, estes jovens possuem consciência de que, 

devido a sua condição financeira, terão que trabalhar para poder custear o estudo em nível 

superior. O trabalho, como é indicado por um jovem, servirá “para ter dinheiro e começar a 

fazer faculdade” (Aécio, 19 – 3o G).  
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Mesmo que eles reconheçam que há o ENEM, que pode ser uma via mais fácil de 

acesso a faculdade, os dados obtidos na pesquisa realizada pela Fundação Victor Civita 

(2009) são semelhantes aos encontrados nesta pesquisa, quando afirmam que, para os jovens 

provenientes da escola pública, o trabalho figura como uma opção necessária para poder 

custear o acesso e a permanência no Ensino Superior, enquanto que, para os jovens das 

escolas particulares, o ingresso em uma faculdade é algo que não se questiona. 

Mesmo que o trabalho figure como algo necessário, para este jovem estudante da 

escola pública, a sociedade atribui um valor positivo ao encerramento da formação básica e os 

jovens, prestes a ingressar no mercado de trabalho, percebem a necessidade de concluir o 

Ensino Médio para que, estejam capacitados para a realização de algumas atividades 

profissionais. Ao tratar anteriormente do papel desempenhado pela família, no processo de 

garantir ao jovem a possibilidade de conclusão da Educação Básica, confirma-se que, para um 

determinado setor da sociedade, a conquista do diploma do Ensino Médio consiste em um 

atendimento às exigências sociais para a capacitação do trabalhador. Nesse sentido, há alunos 

que reforçam a concepção do Ensino Médio como “uma etapa do aprendizado que todos 

temos que seguir para estar de acordo com a sociedade” (Verônica, 17 - 3º G), confirmando as 

expectativas atribuídas por indivíduos mais velhos a uma etapa da vida escolar que é 

considerada “[…] muito importante, pois tem muita gente que pergunta se já completou o 

Ensino Médio porque é muito importante” (Bianca, 17 – 3º A). 

O término da Educação Básica confere, um certo status aqueles que conseguiram 

concluí-lo. Porém, mesmo que se reconheça que a educação possui uma base comum, seja na 

sua aplicação à rede pública ou privada, é sabido que, na rede pública, há uma ênfase na 

educação voltada para o mercado de trabalho, enquanto que, na rede privada, a ênfase recai na 

preparação para o vestibular e é necessário que se supere essa dualidade presente no Ensino 

Médio. 

Como foi dito no item anterior ‘Escola’, os jovens esperam que a escola ofereça uma 

educação que seja básica e que proporcione os conhecimentos necessários para o ingresso no 

mercado de trabalho ou no ensino superior. Como afirma o parecer CNE 15/98, a educação, 

mesmo sendo básica, deverá ter como referência as mudanças que se operam cotidianamente 

no mercado de trabalho, buscando dessa forma oferecer uma educação que permita que o 

sujeito, autonomamente, consiga se desenvolver, adquirindo as habilidades e conhecimentos 

necessários para crescer na área escolhida. 

Por meio das falas dos alunos, depreende-se a atribuição de uma função específica ao 

Ensino Médio, relacionada ao futuro dos jovens, qual seja prepará-lo para o ingresso no 
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ensino superior e no mercado de trabalho, assim como está previsto na LDB 9394/96. O 

Ensino Médio, em conformidade com as disposições legais, deve incorporar a preocupação 

com a preparação para o futuro como uma de suas tarefas. No horizonte das possibilidades, 

para os jovens, figuram basicamente o ingresso na faculdade e no mercado de trabalho. 

Contudo, quando o acesso à universidade torna-se temporariamente inviável, em função da 

não aprovação no vestibular ou da impossibilidade de pagar um curso superior, a inserção 

direta no mercado de trabalho passa a ser a alternativa possível, sobretudo mediante a 

realização de um curso profissionalizante. Desse modo, verifica-se que o trabalho ocupa uma 

posição de destaque no âmbito das preocupações centrais dos jovens. É por isso que os jovens 

consideram o Ensino Médio como “[…] uma das fases mais decisivas para o seu futuro” 

(Alda, 17 - 3º B). Ao se pensar na centralidade do trabalho como parte do projeto de vida 

elaborado pelo jovem estudante, Kuenzer (2000) alerta que compete à escola, especialmente 

ao Ensino Médio, ensinar certos comportamentos, habilidades e atitudes que promovam o 

desenvolvimento do aluno enquanto ser com necessidades e desejos específicos.  

Chegar ao final do Ensino Médio, para alguns, é motivo de alegria, considerando-se o 

prestígio conferido à conclusão desta fase. Desse modo, um jovem afirma que a conclusão da 

Educação Básica “significa muito para mim porque é um momento único na vida de quem faz 

ensino médio” (Tomas, 17 – 3º B). Mesmo reconhecendo a pouca valorização atribuída pelas 

políticas públicas educacionais a este nível de ensino – fato que se verifica com o 

reconhecimento oficial do Ensino Médio como obrigatório somente em 2009 –, a escola deve, 

a partir de agora, garantir o acesso e a permanência dos alunos no Ensino Médio, 

proporcionando aos jovens um ensino que esteja vinculado à satisfação de suas necessidades 

futuras – como, por exemplo, o acesso à universidade. 

Pensando-se no fato de que, apenas em 2009 o Ensino Médio foi incorporado à 

Educação Básica como obrigatório, torna-se necessário, levar em conta, na elaboração das 

políticas públicas para toda a Educação Básica, que atualmente os caminhos que conduzem o 

jovem a vida adulta tornaram-se mais complexos e, por mais que se verifique, como foi 

apontado no início deste trabalho, que as preocupações para o jovem estudante da rede 

pública de 40 anos atrás são as mesmas que incomodam os jovens das camadas populares 

hoje, como: a preocupação com o ingresso no mercado de trabalho, a necessidade de auferir 

auxílio necessário para complementar a renda familiar, é preciso considerar que garantir a 

escolaridade não é mais assegurar o ingresso no mercado de trabalho e que essa preocupação 

atinge principalmente as camadas mais pobres da população (SPOSITO, 2008). 
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Os alunos entrevistados para a realização do presente trabalho estão contemplados 

entre os estudantes que deram início ao Ensino Médio antes da sua obrigatoriedade. 

Considerando-se a não obrigatoriedade oficial do Ensino Médio, na época em que os alunos 

que responderam a pesquisa se matricularam, é interessante verificar o significado positivo 

por eles atribuído a este nível de ensino, mesmo reconhecendo a precariedade do ensino 

recebido. Como foi indicado por eles, o Ensino Médio, bem como a escola em todas as suas 

etapas, deve prepará-los para o prosseguimento dos estudos em nível superior e para o 

ingresso no mercado de trabalho. 

Sob a perspectiva da relação entre o percurso escolar e a vida dos jovens, um aluno 

reconhece que “de certa forma, é uma fase da minha vida que está acabando” (Vitor, 16 – 3º 

D). E, mesmo sendo uma minoria, alguns jovens criticam explicitamente o Ensino Médio 

dizendo que este é – “[…] uma palhaçada que somos obrigados a fazer, para depois ter um 

emprego bom” (Júlio, 17 – 3º B). Para além da obrigatoriedade, o oferecimento gratuito da 

Educação Básica – em todos os níveis - faculta o acesso dos alunos à educação, com uma 

garantia relativamente maior de conclusão do que um curso universitário. A gratuidade do 

Ensino Médio favorece a permanência do jovem na escola, enquanto que o curso universitário 

exige condição financeira nem sempre possível de ser mantida – é o que, provavelmente, leva 

um aluno a considerar o Ensino Médio como “o ensino que podemos concluir” (Simão, 17 - 

3º B). 

Finalmente, alguns jovens reconhecem a aquisição de um conjunto de conhecimentos 

que os acompanhará nos estágios posteriores de suas vidas. A relevância, para além dos 

conteúdos trabalhados, conferida ao Ensino Médio, leva um jovem a dizer que “[…] ninguém 

aprende nada por aprender tem que ter interesse e necessidade” (Leonor, 16 – 3º B). Outra 

jovem aponta que a conclusão do Ensino Médio “significa uma maior maturidade e um maior 

nível de conhecimento.” (Cássia, 16– 3º B). 

Em síntese, os jovens demonstram clareza sobre as deficiências do Ensino Médio, 

porém avaliam que é necessário concluir esta etapa escolar, considerando-se que, para 

conseguir uma boa colocação no mercado de trabalho, é necessário ter estudo. As falas destes 

estudantes confirmam a atribuição conferida ao Ensino Médio, que é a de preparar para o 

mercado de trabalho e a continuidade dos estudos em nível superior. Mesmo que as falas dos 

estudantes venham de encontro ao que está expresso na legislação para a Educação Básica, 

especificamente para o Ensino Médio, os jovens indicam que, quando desejam uma educação 

que os preparem, especificamente, para o mercado de trabalho, eles procuram os cursos 
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profissionalizantes, que, do ponto de vista deles, estão mais preparados para os capacitar para 

um primeiro emprego, ensinando rotinas do dia a dia de uma empresa, por exemplo. 

Para estes alunos, a escola/Ensino Médio deve oferecer uma base de conhecimentos 

gerais que permitam que suas escolhas possam ser guiadas não somente pela sua condição 

social, mas antes pelo desejo consciente de optar por uma ou outra alternativa. Quando se 

referem ao desejo de ingressar no ensino superior, eles afirmam que o conteúdo aprendido na 

escola/Ensino Médio não será suficiente para promover a sua aprovação em um vestibular de 

uma universidade pública, e portanto, o desejo de estudar deverá ser compartilhado com a 

necessidade de trabalhar. 

  



  78 

CAPÍTULO – V 

 

Considerações Finais 

 

Quem é o sujeito participante desta pesquisa? Alguém irresponsável e imaturo, 

imagem estereotipada do jovem veiculada no senso comum; ou alguém que consegue 

identificar as dificuldades e elaborar estratégias para superá-las, mesmo que não se sinta 

ouvido e respeitado pelo universo adulto? Alguém a quem as pesquisas dão voz para dizer o 

que pensa sobre a escola, principal local onde este jovem se forma; ou alguém que é buscado 

nas pesquisas para dizer o que pensa de uma ou outra disciplina que compõem o currículo da 

Educação Básica? 

Tendo como ponto de partida para a realização desta pesquisa que os sujeitos seriam 

estudantes do terceiro ano do Ensino Médio de uma escola pública, localizada na periferia da 

zona sul do município de São Paulo, pretendia-se buscar a fala de alguém que estava prestes a 

concluir a Educação Básica e que tinha diante de si, pelo menos, três escolhas, pensadas como 

possíveis, no início desta pesquisa: poderia este jovem ingressar no mercado de trabalho; ou 

talvez, dependendo das condições financeiras de sua família, ele poderia prosseguir seus 

estudos em nível superior ou técnico; ou ainda, este jovem poderia escolher, como estratégia 

de vida, trabalhar para poder subsidiar seus estudos em nível superior. 

O desejo de descobrir qual destas possibilidades é vislumbrada como mais viável pelo 

jovem, nesta etapa de sua vida, levou à elaboração da seguinte pergunta: Qual o significado 

atribuído à escola e ao Ensino Médio por jovens estudantes do terceiro ano deste nível de 

ensino? E este questionamento deu origem a um questionário, aplicado a 117 jovens do 

período matutino e noturno, tendo como principal objetivo verificar como esse jovem 

estudante – trabalhador ou não, estudante e/ou participante de curso profissionalizante ou não 

– significava o papel que esta escola exercia em sua vida. 

Procurar dar voz ao jovem estudante da escola pública para conhecer os significados 

atribuídos à Escola, foi proposital, dada a duplicidade nas especificidades atribuídas ao 

Ensino Médio, presentes nos documentos oficiais para a educação, a LDB 9394/96 e o P.D.E. 

(2007), que dizem que a educação oferecida deve promover o desenvolvimento do cidadão 

para a continuidade dos estudos em nível superior e o seu ingresso no mercado de trabalho. 

Verificou-se que a escola/Ensino Médio é considerada por estes jovens como um local 

privilegiado para a sua formação. Citar a duplicidade nas finalidades da educação, e 
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principalmente a que o Ensino Médio se vê exposto, tem como principal intenção questionar a 

razão pela qual uma mesma lei e currículo são trabalhados de modo tão diverso, dentro das 

escolas públicas nos dias de hoje. 

Mesmo não figurando, como objetivo desta pesquisa, verificar se há ou não diferença 

nos modos e finalidades como a educação é desenvolvida nas escolas públicas e privadas, 

identificou-se que, nas escolas privadas, a educação visa preparar o jovem para o ingresso no 

Ensino Superior e, como foi citado no inicio deste trabalho, na pesquisa realizada pela 

Fundação Victor Civita (2009), os jovens das camadas mais abastadas não têm em seu 

horizonte, após o término do Ensino Médio, a preocupação de ingressar no mercado de 

trabalho. Já para os jovens da escola pública, o trabalho figura como algo necessário para 

poder concretizar alguns objetivos, como, por exemplo, ingressar no Ensino Superior. 

A busca por uma inserção no mercado de trabalho é algo que está atrelado à sua 

história de vida e este jovem fará suas escolhas buscando atender às suas necessidades e às de 

sua família, uma vez que as decisões que vier a tomar estarão atreladas às suas condições 

socioeconômicas. Verifica-se que algumas dificuldades, como, por exemplo, ingressar no 

mercado de trabalho, estão presentes na vida de alunos de outros países da América Latina. 

Uma pesquisa realizada por Fanfani (2010), no Ensino Médio de escolas argentinas, nos 

mostra que ali, também, as ações dos jovens são orientadas em função das necessidades 

presentes no seu cotidiano. O jovem das camadas mais empobrecidas não possui um futuro 

pré-definido, como os jovens das classes mais abastadas da sociedade, e o trabalho, sendo 

algo que deverá suprir as necessidades imediatas destes jovens e de suas famílias, não está 

mais garantido pelo acesso à educação e nem pela conclusão do Ensino Médio. Como afirma 

Fanfani (2010), para o jovem pobre, muitas vezes, não é garantido nem um trabalho decente 

para que possa alcançar seus objetivos. 

Dentre as questões que guiaram esta pesquisa, estava o desejo de conhecer o que os 

jovens pretendiam fazer após a conclusão do Ensino Médio, e, como foi identificado na fala 

de alguns jovens, aparece o desejo de ingressar no Ensino Superior, porém, é imperioso que 

se ressalte a consciência que muitos alunos demonstraram, de que, para continuar estudando, 

o trabalho surge como necessário e essencial para que a possibilidade de continuidade dos 

estudos em nível superior possa figurar como algo possível em sua vida. É inquestionável que 

a função da Escola Básica e especialmente do Ensino Médio seja a de preparar o jovem para 

dar continuidade aos seus estudos em nível superior e/ou ingressar no mercado de trabalho. 

Porém, dar prosseguimento aos estudos em nível superior, imediatamente após a conclusão do 

Ensino Médio, é algo reservado para poucos jovens. Esses poucos, na maioria das vezes, são 
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aqueles que, pelo fato de pertencerem a uma família que possui condições financeiras para 

mandá-los para as melhores escolas particulares, podem contar com o auxílio familiar para 

postergar seu ingresso no mercado de trabalho (CNE, 15/98). Além de poder retardar o 

ingresso no mercado de trabalho, os jovens das camadas mais abastadas podem desfrutar dos 

bens que o dinheiro pode comprar, sem se preocuparem com o seu futuro (FANFANI, 2010). 

Os jovens participantes desta pesquisa indicaram que o ensino oferecido pela escola é 

necessário para auxiliá-los ao longo da vida e, principalmente, para terem uma vida melhor, 

porém, eles esperam que esse ensino melhore e que esteja vinculado às suas reais 

necessidades. Quando se questionou o significado que estes jovens atribuíam à Escola e ao 

Ensino Médio, o desejo era ainda verificar se eles buscavam outros espaços para 

complementar a educação recebida na Escola. O que se descobriu, na análise das respostas, é 

que os jovens, quando olham e pensam sobre a educação recebida, indicam que ela é 

insuficiente para permitir que eles ingressem em uma instituição de ensino superior pública e 

que consigam uma boa colocação no mercado de trabalho. 

Como o trabalho foi indicado, pelos jovens, como algo concreto para a realização dos 

seus objetivos, estes estudantes buscam cursos profissionalizantes nos quais eles esperam 

obter uma formação que esteja adequada às reais necessidades do mercado de trabalho. Essa 

complementação à educação escolar se revelou quando os jovens disseram que o conteúdo 

oferecido pela escola não está vinculado às exigências que eles encontram quando vão fazer 

uma entrevista para um primeiro emprego, por exemplo. 

Mesmo reconhecendo que o trabalho pode atrapalhar o desempenho escolar destes 

jovens, eles ressaltam a importância do trabalho para poder arcar com as suas despesas e 

auxiliar a sua família, complementando a renda familiar. Este jovem, muitas vezes, precisará 

ingressar no mercado de trabalho logo após a conclusão do Ensino Médio ou até mesmo, 

dependendo da situação financeira de sua família, enquanto o estiver cursando (CNE, 15/98). 

A pesquisadora Kuenzer (2000) alerta que querer promover uma educação que emancipe o 

sujeito e lhe possibilite crescer social e profissionalmente vai além da garantia de acesso ao 

Ensino Médio a todos os alunos que terminam o Ensino Fundamental. Essa escola deve 

oferecer e garantir a todos os alunos, independente da classe social a que pertençam, “espaços 

físicos adequados, bibliotecas, laboratórios, equipamentos, e, principalmente, professores 

concursados e capacitados”. (p.25) 

Dentre os 117 jovens investigados por esta pesquisa, do período matutino e noturno, 

identificou-se o desejo de continuar estudando, seja em nível superior ou técnico; seja 

realizando outros cursos complementares. Esse desejo de continuar estudando está vinculado 
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à ideia de que, quanto mais longo o tempo de estudo, maiores serão as chances de sucesso 

profissional. Esta ideia, porém, oculta outra, que é: o sucesso pode ser alcançado por todos, 

porém, para alcançá-lo, é necessário que se façam as escolhas corretas. Caso as escolhas 

sejam inadequadas, a responsabilidade pelo insucesso ou fracasso pertence ao próprio sujeito. 

Assim, embora, muitas vezes, o sujeito se veja compelido, pelas circunstâncias sociais, 

familiares e mesmo pessoais, a escolhas necessárias (trabalhar e estudar ao mesmo tempo, por 

exemplo), seus resultados não são tão exitosos, quanto ao desempenho escolar, o que se 

refletirá, dentro deste raciocínio, em menor chance de sucesso profissional. Como afirmou 

Foracchi, no final da década de 1970, em sua pesquisa com jovens estudantes do Ensino 

Superior: “O indivíduo que trabalha oito horas por dia e depois vai estudar, não pode fazer um 

bom curso” (1977, p.142). O mesmo pode ser dito para os estudantes do Ensino Médio que 

trabalham e isso terá consequências em sua vida profissional. 

A educação figura para muitos jovens como forma de superação da pobreza e da 

condição social a que se veem expostos. Já o trabalho figura como realidade para os 

estudantes que precisam complementar a renda familiar e que precisam do salário para 

garantir a sua condição de estudantes. A relação estudo – trabalho precisa ser pensada de 

forma que tanto a educação recebida na escola como o aprendizado que se efetiva no 

ambiente de trabalho possam potencializar um aprendizado que conduza o sujeito a apreender 

e compreender o mundo que o cerca. Kuenzer (2000) afirma que isso só será possível em uma 

sociedade onde todos desfrutem de iguais condições de acesso aos bens materiais e culturais 

historicamente produzidos pelo homem. Esse acesso aos bens materiais e historicamente 

produzidos pelo homem permitirá que os jovens possam pautar suas escolhas em critérios que 

se sobreponham aos estritamente ligados à sua origem social.  

Espera-se que as decisões tomadas pelos jovens sejam valorizadas e que, caso ele opte 

por ingressar em um curso profissionalizante, pensando em um rápido ingresso no mercado de 

trabalho, isso seja feito porque o jovem assim o quis e não porque essa é a sua única opção. 

Outro aspecto ligado ao desejo de ingressar no mercado de trabalho, indicado pelos jovens, é 

o fato de que este acredita que, sendo considerado um trabalhador, as suas opiniões e ideias 

serão valorizadas e respeitadas. O trabalho é tido como um espaço que oferece uma 

aprendizagem que será necessária para adquirir experiência e conhecimentos para conseguir 

melhores ocupações futuramente. 

Para este jovem que está ingressando no mercado de trabalho, o fato de não ter 

experiência profissional é algo tido como negativo e, para adquirir um certo conhecimento da 

realidade vivida no mercado de trabalho, eles procuram esta experiência em cursos 
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profissionalizantes. Dentre os motivos que levam estes jovens a procurar um trabalho, estão o 

desejo de auxiliar nas despesas domésticas, obter independência dos pais para poder comprar 

o que quiserem sem ter que pedir dinheiro, o desejo de melhorar o padrão de vida, e esta 

melhoria é vislumbrada como sendo possível por meio do trabalho e também com a realização 

de uma faculdade – continuidade dos estudos. Como foi indicado por alguns jovens, o ensino 

oferecido pela faculdade é tido como melhor do que o oferecido pelo curso profissionalizante. 

Quando se analisam as respostas, separando-se as falas das moças e dos rapazes, 

percebe-se que os motivos que os levam a ingressar no mercado de trabalho não são muito 

diferentes e o mesmo se observa quando se analisam as respostas por períodos, matutino e 

noturno. Estas aparentes semelhanças entre estes jovens, de sexos e períodos diferentes, pode 

sinalizar que estes alunos têm certa consciência da importância do trabalho e da formação 

escolar em suas vidas e que eles não desconhecem as dificuldades que enfrentarão para 

alcançar seus objetivos. Como, para alguns jovens, o trabalho já se apresenta como algo 

concreto, eles indicam que complementar a renda familiar permite que participem da vida 

doméstica, dando opiniões sobre o que julgam ser importante para a melhoria de vida do 

núcleo familiar. A escola para este jovem, trabalhador ou não, é vista como importante e 

necessária, porque eles sabem que sem estudo dificilmente conseguirão melhores posições no 

mercado de trabalho e, consequentemente, melhorar de vida. Atribuem ao estudo e à escola 

um valor positivo, e mesmo que façam críticas quanto ao ensino recebido, eles acreditam que 

somente com o estudo poderão progredir social e profissionalmente. 

Verificou-se que, para o jovem, o curso profissionalizante e a escola são importantes 

para a aprendizagem de conteúdos que habilitem para o ingresso no mercado de trabalho. No 

entanto, percebe-se, na fala desses jovens, que estes espaços, sozinhos, não são suficientes 

para garantir o ingresso e a permanência no mercado de trabalho. Como uma das funções da 

escola é preparar o estudante para o ingresso no mercado de trabalho, e isto revela-se nas falas 

dos participantes desta pesquisa, é importante que se tenha clareza que à escola foi conferida a 

função de ensinar-lhes um conteúdo que permita o ingresso no mercado de trabalho; porém, 

esses alunos não esperam que esse seja um conteúdo profissionalizante. Para adquirir um 

conteúdo profissionalizante, os jovens buscam os cursos profissionalizantes, e a eles conferem 

a função específica de ensinar conteúdos relacionados às exigências do mercado de trabalho, 

por entenderem que o conteúdo aí ensinado vincula-se diretamente ao que percebem ser 

necessário para participar de uma entrevista ou dinâmica de grupo, em um processo seletivo. 

Para estes alunos, trabalhadores ou não, o fato de terem realizado um curso 

profissionalizante os destaca de outros candidatos, no momento de uma entrevista em um 
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processo seletivo. Seria interessante que se pensasse qual o efeito da articulação entre a 

educação propedêutica oferecida pela escola pública e a educação profissionalizante, ainda 

mais em um momento como o que vive a cidade de São Paulo, quando foi aprovada, neste 

ano, 2011, a unificação do Ensino Médio com os Cursos Profissionalizantes para os 

estudantes da rede pública (ver nota de rodapé nº3) 

Para o jovem das camadas mais pauperizadas da sociedade, ingressar no mercado de 

trabalho, como foi indicado pela Fundação Perseu Abramo (BRANCO; GUIMARÃES; 

SPOSITO, 2008), é mais do que simplesmente adquirir relativa independência financeira de 

seus pais; é a possibilidade de compartilhar responsabilidades e, de certa forma, conquistar 

um respeito, muitas vezes conferido apenas aos adultos. O jovem busca um espaço no qual ele 

se sinta respeitado em suas opiniões e ações, uma vez que ele já não é mais tratado como 

criança, e nem ainda como um adulto. 

A escola precisa reconhecer que esse sujeito, quando entra em contato com o ensino 

oferecido por ela, vai confrontar estes conhecimentos com as suas experiências anteriores e 

questionar em que medida essas informações serão úteis na elaboração do seu projeto de vida. 

O espaço escolar é um ambiente construído coletivamente e a escola precisa, ou pelo menos, 

deveria reconhecer, que é construída por diferentes pontos de vista. Assim como a sociedade 

passa por transformações diárias, esse aluno, antes de ser aluno, é um ser social e, portanto, 

submetido às transformações sociais, econômicas e políticas do meio em que está inserido. 

Fanfani (2010) nos alerta que o jovem fala uma linguagem que, muitas vezes, não é 

compreendida pela escola. Esta falta de articulação da escola para apresentar ao aluno quais 

são as suas propostas faz com que esse jovem deixe de enxergar a escola como um espaço 

interessante e necessário para o seu aperfeiçoamento. Garantir o acesso à escola não é 

sinônimo de garantia de ensino de qualidade. Aprender alguma coisa significa dizer ao outro 

que você atribui um valor positivo àquilo que está sendo ensinado, porém querer ensinar algo 

a alguém sem ao menos tentar dizer a função a que esta escola se presta é, no mínimo, inútil.  

Comunicar algo sem discutir e acordar os fins que se pretende atingir é como tentar 

chegar a um local sem ter o mapa, roteiro certo a seguir. Professores e alunos precisam de 

certa forma tentar falar a mesma linguagem, sendo que cada um desses diferentes agentes 

deve ter clareza quanto ao seu papel no espaço escolar. Até mesmo para que o aluno possa 

dizer que aquilo que ele aprende no trabalho é mais importante para a sua vida do que o 

conteúdo aprendido na escola, esse jovem precisa de uma bagagem cultural, que só poderá ser 

fornecida pela escola (espaço privilegiado para a transmissão de um saber sistematizado). 
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A escola, como espaço de convívio, como foi indicado pelos jovens participantes desta 

pesquisa, poderia ser um espaço aberto ao diálogo entre pessoas com histórias de vida e 

objetivos diferentes. Este diálogo entre professor e aluno deveria promover o 

desenvolvimento de seus usuários, que são alunos com histórias de vida constituídas e que 

vêm de cursos profissionalizantes ou não, que passam o dia inteiro, muitas vezes, trabalhando 

e que possuem perguntas que a escola muitas vezes desconhece, simplesmente, por negar voz 

a quem tem muito a dizer. 
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APÊNDICE - I 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

 

 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Título do estudo: O SIGNIFICADO ATRIBUÍDO AO ENSINO MÉDIO POR JOVENS 
DO 3º ANO DE UMA ESCOLA PÚBLICA DE SÃO PAULO 
 

Declaro que os objetivos e detalhes desse estudo foram-me completamente explicados, 

conforme seu texto descritivo. Entendo que não sou obrigado a participar do estudo e que 

posso descontinuar minha participação, a qualquer momento, sem ser em nada prejudicado. 

Meu nome não será utilizado nos documentos pertencentes a este estudo e a confidencialidade 

dos meus registros será garantida. Desse modo, concordo em participar do estudo e cooperar 

com o pesquisador. 

 

 

Nome do pesquisado: 

Nome:      RG: 

Data:___/____/20____.   Assinatura: 

 

Testemunha: 

Nome:      RG: 

Data:____/_____/20____.   Assinatura: 

 

Pesquisador:  

Nome:   RG:  

Data:____/_____/20_____.   Assinatura:  
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Caro(a) aluno(a), esta pesquisa tem como objetivo conhecer sua opinião, o que você pensa 
sobre o Ensino Médio. Não é necessária sua identificação. Sua identidade será preservada e as 
respostas deste questionário serão utilizadas somente para esta pesquisa. 
 

QUESTIONÁRIO 
 

1. Idade:_______ 
 

2. Sexo: ( )M ( )F 
 

3. Em qual região você mora? 
 ___________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________  
 

4. Com quantas pessoas você mora?  
 ___________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________  
 

5. Qual é a renda total de sua família? 
( ) sem rendimento 
( ) até 2 salários mínimos 
( ) de 2 a 5 salários mínimos 
( ) mais de 5 salários mínimos 
 

6. Qual a sua situação atual de trabalho? 
( ) está trabalhando 
( ) nunca trabalhou nem procurou trabalho 
( ) nunca trabalhou, mas está procurando trabalho 
( ) já trabalhou e está desempregado (a) 
 

7. Se você trabalha, que tipo de atividade profissional você executa? 
 ___________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________  
 

8. Por que você trabalha? 
 ___________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________  
 

9. Para você, qual a importância do trabalho? (Responda mesmo que você não esteja 
trabalhando) 
 ___________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________  
 

10. Complete as frases. 
 
A escola para mim é... 
 ___________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________  
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 ___________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________  
 
Eu espero que a escola... 
 ___________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________  
 
O que eu aprendo na escola serve para... 
 ___________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________  
  
 
O curso profissionalizante para mim é... 
 ___________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________  
 
Eu espero que o curso profissionalizante... 
 ___________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________  
 
O trabalho para mim é... 
 ___________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________  
 

11. Você tem apoio dos seus pais para estudar? 
( ) Sim ( ) não 
 

12. O que você acha que seus pais esperam do seu futuro profissional? 
 ___________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________  
 

13. Você participa ou participou de algum curso profissionalizante? 
( ) Sim ( ) não 
 

14. Se sim, qual curso? 
 ___________________________________________________________________  
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15. Por que você escolheu este curso profissionalizante? 
 ___________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________  
 

16. Se não, qual curso você gostaria de fazer? 
 ___________________________________________________________________  
 

17. Por que você escolheria este curso?  
 ___________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________  
 
 

18. O que você pretende fazer depois de concluir o ensino médio? 
 ___________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________  
 

19. O que você pretende fazer depois de concluir o curso profissionalizante? 
 ___________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________  
 

20. O que significa o ensino médio para você? 
 ___________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________  
 

21. Qual o significado do curso profissionalizante para você? 
 ___________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________  

 
Caso seja necessário realizar uma entrevista, você gostaria de participar? Em caso afirmativo 
preencha os campos abaixo para contato futuro: 

• Telefone: _____________________ 
• E-mail: _____________________________________________________ 
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APÊNDICE - II 
QUADRO 1 – Atribuições Conferidas ao Trabalho 
 

Indicadores 
recorrentes Importância do trabalho 

Família 

“Eu trabalho porque, em casa, só eu trabalho. Meu pai é aposentado, eu 
trabalho mesmo para ajudar nas despesas [...]” (Caio, 17 – 3º E)  
“Porque tenho uma família e um filho para sustentar.” (Anália, 22 – 3º 
F) 
“Por necessidade de me manter e ajudar minha família.” (Julia, 17 – 3º 
A) 
“É a forma de crescer, a maior importância é minha família.” (Flávio, 
18 - 3º A)  

Projetos 
Futuros – 

experiência 
profissional, 
continuidade 
dos estudos 

 

“Para ter dinheiro e começar a fazer faculdade.” (Aécio, 19 – 3º G) 
“Para ter condições de fazer faculdade com meu próprio dinheiro.” 
(Tereza, 17 - 3º C) 
“O trabalho para mim é muito importante porque é uma forma de 
colher experiência profissional.” (Amanda, 17 - 3º G) 
"Uma ação que todos devem estar dispostos e preparados para enfrentar 
é a coisa mais importante depois da família." (Cesar, 17 - 3º A) 

 
Satisfação 
pessoal e 

profissional 
 
 
 
 
 
 
 

 Segurança 
financeira 

“Eu gosto. Ninguém vive sem trabalhar.” (Lucia, 18 – 3º F) 
“Para ser alguém na vida e ter uma profissão.” (Amanda, 17 – 3º G) 
“Para expandir meu conhecimento em outras áreas que eu possa pensar 
em atuar e para conhecer outras profissões.” (Magda, 17 – 3º B) 
“O trabalho é muito importante para mim porque eu ficava na rua 
jogando bola sem ter o que fazer, mas comecei a trabalhar e hoje sei 
muitas [coisas][...]” (Caio, 17- 3º E) 
“A importância do trabalho é a de obter uma renda e para fazer aquilo 
que me sinto bem fazendo, e o trabalho nos dá a possibilidade de 
trabalhar em grupo e conhecer pessoas e ambientes novos.” (Eduardo, 
16 - 3 º B) 

 
"Importante, além da remuneração quero que me proporcione 
satisfação e sucesso profissional." (Julia, 17 - 3º A) 
 
"Tudo porque exige esforço, força de vontade, caráter e que todos 
sabemos que através de esforço virá a recompensa, não importa o 
trabalho - pode ser o mais discriminado ou esquecido pelas pessoas." 
(Leonor, 16 - 3º B) 

Independência 
pessoal e 

financeira 

“Para eu não depender dos meus pais a vida inteira.” (Vitor, 16 – 3º D) 
“Por pertencer a uma classe não tão afortunada e também para ser 
independente como pessoa.” (Silvio, 20 – 3º E) 
“Para ganhar dinheiro, para me manter eu preciso me alimentar e me 
vestir.” (Anderson, 26 – 3º E) 
“Para ganhar dinheiro e não precisar dos pais para comprar qualquer 
coisa.” (Camilo, 15 – 3º G) 
“Porque quero um futuro melhor e depois de uns anos uma vida 
estável.” (Rubens, 19 – 3º C)  
"O ingresso para a vida adulta dando-me independência financeira e 
auto-confiança." (Eliana, 16 - 3º G) 
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“Trabalho para ser independente e conquistar meus objetivos.” (Ícaro, 
19 – 3º D) 
“Se eu trabalhasse seria mais pelo dinheiro.” (Ruth, 17 – 3º G) 

Obrigação 

“Única coisa que é ruim é o horário, porque eu saio do serviço, vou em 
casa, pego o material e venho para a escola, então não tenho tempo 
para nada.” (Caio, 17 - 3º E) 
“É muito bom, apesar de que eu não tenho tempo pra mais nada. Mas 
tenho que me acostumar, espero que seja só o começo.” (Caio, 17- 3º 
E) 
“Chato, porém é preciso o sacrifício.” (Laércio, 20 - 3º D) 
“É uma obrigação e um dever.” (Anderson, 26 - 3º E) 
"Escravidão." (Ruth, 17 - 3º G) 
"Algo que somos obrigados a fazer, pois precisamos da remuneração 
do trabalho." (Julio, 17 - 3º B) 
“Trabalho não só porque preciso, mas também porque tenho vontade de 
aprender cada dia mais profissões.” (Inara, 17 – 3º A) 
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APÊNDICE - III 
 
QUADRO 2 – Expectativa dos Pais Quanto a Importância da Escola na Vida dos 
Filhos 

Apoio dos pais para estudar 
Sim 108 
Não 7 

Em branco 1 
Mais ou menos 1 
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APÊNDICE - IV 
 
QUADRO 3 – Atribuições dos Alunos Quanto as Expectativas dos Pais Sobre o 
Futuro dos Filhos 
 

Indicadores 
Recorrentes 

Expectativa familiar em relação ao futuro dos jovens 

Sucesso e 
realização 
profissional 

“Esperam que eu seja uma pessoa com um futuro profissional bom, já 
que eles não tiveram oportunidade” (Paula, 16 – 3º C). 
“Eu acho que eles esperam ter orgulho de mim, independente da 
profissão que eu escolher” (Eugenia, 17 – 3ºC). 
“Meus pais esperam o melhor de mim e sei que acreditam no meu 
potencial” (Carolina, 17 – 3º G). 
“Eles esperam que eu [...] não sofra com [um] emprego que tenha pouca 
remuneração” (Virgílio, 16 – 3º G). 
“Que a minha vida aqui em SP possa me oferecer várias oportunidades” 
(Barbara, 16 – 3º G) 
“Esperam um futuro bom e que eu trabalhe com algo que eu goste de 
fazer” (Bianca, 17 – 3º A). 
“Que eu esteja em um bom emprego, que esteja pagando bem e que eu 
goste deste trabalho” (Cesar, 17 – 3º A). 
“Que eu possa exercer a minha profissão, sempre buscando a perfeição” 
(Eduardo, 16 - 3º B). 

Continuidade 
dos estudos 

“Eles esperam que eu estude muito, me dedique em uma profissão para 
que não sofra o que eles sofreram no passado” (Marcelo, 18 – 3º C). 
“Que eu me forme no ensino médio e depois comece uma faculdade” 
(Vitor, 16 – 3º D). 
“Não sei, nunca parei para pensar nisso, mas acredito que o que eu 
decidir eles me apoiarão” (Araci, 17 – 3º E). 
“Eles esperam que eu não pare no ensino médio. Que eu possa ter 
iniciativa e vontade de fazer um curso superior para ter mais chances no 
mercado de trabalho” (Verônica, 17 – 3º G). 
“Esperam que eu consiga um bom emprego, para conseguir fazer uma 
faculdade e me formar” (Fátima, 17– 3º B). 

Pouco apoio 
ou 
expectativa 
em relação 
ao futuro 

“Minha mãe não gostou muito quando eu disse que queria ser 
professor” (Ricardo, 18 – 3º E). 
“Que eu possa me formar em medicina, mas eu não quero ser médico” 
(Divino, 20 – 3º F). 
“Não faço idéia, nunca perguntei” (Julio Cesar, 18 – 3º B). 
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APÊNDICE - V 
 
QUADRO 4 – Olhar do Jovem Sobre o Papel da Escola em sua Vida 
 

Indicadores 
recorrentes Importância da escola 

Projetos 
Futuros 
(Continuidade 
dos estudos e 
trabalho) 

“Aplicar na minha vida profissional e social.” (Tereza, 17 – 3º C) 
“Seja ótima. Embora já esteja terminando o ensino médio, vou 
continuar a estudar fazendo faculdade. Espero aprender a me preparar 
melhor para a vida na escola.” (Virginia, 18 – 3º C) 
“Me preparar para o ensino superior e o mercado de trabalho.” (Ícaro, 
19 – 3º D) 
“Hoje eu não espero nada, apenas terminar para que eu possa fazer um 
cursinho e depois ir fazer faculdade.” (Francisco, 24 – 3º E) 

“Talvez sirva de base para o cursinho, para estudar e ir para a 
faculdade” (Francisco, 24 – 3º E) 

 “Que no futuro eu seja alguém na vida com prioridades e com a certeza 
de uma profissão garantida.” (Ana, 17 – 3º A) 
“Que eu tenha uma base de conhecimentos gerais para ingressar numa 
faculdade e/ou mercado de trabalho.” (Cássia 16 – 3º B) 
“Tudo, porém não posso parar por aqui, devo continuar estudando para 
poder progredir profissionalmente.” (Adélia, 17 – 3º B) 

“[...] me tornar um cidadão digno.” (David, 16 – 3º B) 
“Serve para aprender um pouco mais, não o bastante para entrar no 
mercado de trabalho.” (Fernando, 17 – 3º E) 

Espaço de 
aprendizado e 
convivência, 
relacionamento 

“O essencial, mas como eu parei há cinco anos, fica muito ruim o 
aprendizado, com muitas dificuldades.” (Francisco, 24 – 3º E) 

“O local onde esperamos aprender e conhecer coisas novas e 
necessárias para nós, mesmo que só no futuro.” (Viviane, 16 – 3º E) 

“Ter uma formação e ter o conhecimento básico para fazer contas e ler, 
saber se dirigir a solução correta nos problemas que nos são dados no 
dia a dia.” (Silvio, 20 – 3º E) 

 “Ter uma boa educação fora da escola.” (Geraldo, 18 – 3º F)  

“Possa cada vez ter boas melhoras e que os educadores tenham o prazer 
de ensinar cada vez melhor.” (Barbara, 16 – 3º G) 

“Um lugar onde vou aprender assuntos que não sei, e que vão me ser 
cobrados na sociedade, em provas, no trabalho, etc.” (Verônica, 17 – 3º 
G) 

“Um lugar onde o ensino sempre estará numa balança onde se equilibra 
quem quer ou não aprender.” (Silvio, 20 – 3º E) 

 “É como se fosse uma segunda casa, passo mais tempo no trabalho e na 
escola do que em casa. A escola é tão boa que eu não consigo me ver 
fora dela.” (Caio, 17 – 3º E) 

“Lugar de aprendizado e novas amizades.” (Lia, 18 – 3º F) 
 “Importante meio de aprendizagem, conhecimento, convívio, 
educativo, etc.” (Marisa, 17 – 3º G) 



  97 

“Um local onde deveríamos aprender, respeitar e ter um convívio 
melhor, mas infelizmente isso não ocorre.” (Julia, 17 – 3º A) 

 “Melhor convívio social e para alguma profissão.” (Augusto, 16 – 3º 
A) 

“Um ambiente onde o aluno deve adquirir conhecimentos.” (Cássia, 16 
– 3º B) 
 “Um encontro onde as pessoas se reúnem para vencerem na vida.” 
(Pedro, 17 – 3º B) 
“Melhore, pois quem faz ela ser melhor são os alunos e os professores e 
até mesmo as "tias" da faxina e os que ajudam a preservar ela.” 
(Leonor, 16 – 3º B) 
“Onde eu aprendo a conviver com opiniões diferentes, a trabalhar em 
grupo.” (Clara, 16 – 3º B) 

“Legal, mas falta mais disciplina porque os alunos não se comportam 
como deveriam.” (David, 16 – 3º B) 

Delimitação de 
uma etapa da 
vida 
 

“É uma fase da vida que nós temos que passar e nada mais.” (Douglas, 
17 – 3º C) 
“Uma educação onde todos têm que passar por uma etapa.” (Bianca, 17 
– 3º A) 
“Um lugar onde perdemos anos de nossa vida, para aprender algo que 
não terá utilidade, e grandes coisas são mentiras que passam aos alunos 
das escolas, manipuladas pelos poderosos.” (Julio, 17 – 3º B) 

 
Apreciações 
positivas e 
negativas sobre 
a escola 

Aspectos Positivos 
“É muito importante, pois nela aprendo muitas coisas, embora às vezes 
reze para terminar logo as aulas. A escola é super importante, pois o 
tempo que levamos nela só vai nos beneficiar.” (Virginia, 18 – 3º C) 

“Ter consciência de como é o mundo lá fora. Serve para que eu tenha 
um emprego melhor, serve para me preparar melhor para o mercado de 
trabalho.” (Virginia, 18 – 3º C) 

“Melhore cada vez mais. A escola já teve má reputação e conseguiu 
mudar isso.” (Milena, 17 – 3º G)  
“O primeiro lugar de preparação para o trabalho.” (Cesar, 17 – 3 A) 

“Muito importante, pois está ajudando a formar o meu caráter, e está 
me preparando para o futuro.” (Madalena, 16 – 3º B) 

“Muito importante porque sem estudo não somos nada.” (Otávio, 17 – 
3º B) 
 

Aspectos Negativos 
“Pudesse sair preparada daqui, mas infelizmente não está sendo 
assim...” (Adélia, 17 – 3º B) 
“Uma coisa vaga que não serve para nada, pois o ensino vai de mal a 
pior.” (Otavio, 17 – 3º B) 

“Seja mais comprometida com seus alunos, coloque professores mais 
adequados.” (Paulo, 17 – 3º B) 

“Passe a ser um lugar mais adorado e bem visto pela sociedade e 
principalmente para aqueles que irão se beneficiar.” (Eduardo, 16 – 3º 
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B) 

“Se desenvolva, dê oportunidade para os alunos e melhore o ensino.” 
(Eugênia, 17 – 3º C) 
“Mude muito no futuro, pois o rendimento dos alunos são baixos e do 
jeito que está, e continuar assim, o futuro não será bom pra ninguém.” 
(Roseana, 17 – 3º E) 
“Tenha uma boa organização para que os educandos não sejam 
prejudicados.” (Ricardo, 18 – 3º E) 
“Mude tais normas para ajudar os que estão trabalhando no período 
noturno e faça com que as aulas se tornem mais interessantes e 
atrativas.” (Silvio, 20 – 3º E) 
“A escola estadual é ruim, tem muita falta de equipamentos, o que 
dificulta o aprendizado dos alunos” (Fernando, 17 – 3º E) 

“Daqui a alguns anos eu espero que a escola esteja melhor, que os 
alunos não passem só por passar mas que saibam o que os aguardam no 
futuro.” (Caio, 17 – 3º E) 

“Melhore nos próximos anos, para que as próximas gerações não 
tenham uma base tão pequena como a de hoje.” (Amélia, 17 – 3º F) 

“Obrigação” (Lúcia, 18 – 3º F) 
“Melhore a qualidade de ensino, higiene, alimentação e em atividades 
que realmente estimulem nosso conhecimento e aprendizado.” 
(Carmen, 18 – 3º F) 
“Um pouco na vida social, mas, por exemplo, em matemática sempre 
uso no cotidiano, mas acredito que escola não é só matérias que vão 
para o boletim, porém escola deveria ter uma boa formação para passar 
aos alunos.” (Ezequiel, 17 – 3º G) 

“Melhore sua metodologia para que sejamos mais capazes ao sair do 
colegial.” (Eliana, 16 – 3º G) 
 “Chata, lixo, droga. Melhore para não ser mais tudo isso que escrevi.” 
(Nicolau, 19– 3º A) 
 “Um dia ainda seja reduzida a quantidade de anos, e que também sejam 
mudadas as matérias, e que sejam opcionais a partir de uma 
determinada série.” (Julio, 17 – 3º B) 
“Na verdade a maioria das coisas não são úteis, e as matérias 
interessantes não ensinam nada para nós.” (Julio, 17 – 3º B) 

“Um lugar onde muitas vezes não aprendemos o que é necessário e 
aprendemos o que não é necessário.” (Márcia, 16 – 3º B) 

“Melhore, porque alguns professores faltam e não colocam ordem na 
sala de aula.” (David, 16 – 3º B) 
“Não é muito bom porque falta de professor.” (Leandro, 17 – 3º B) 

“Não tenho idéia, afinal é só a base da base. Se eu quiser algo mais 
tarde tenho que procurar fora da escola.” (Araci, 17 – 3º E) 

“Um local que deveria formar cidadãos mais sociais e urbanizados, 
porém com o governo de hoje tudo passa sem nenhuma exigência.” 
(Ezequiel, 17 – 3º G) 
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APÊNDICE - VI 
 
QUADRO 5 – Características Atribuídas ao Ensino Médio 
 

Indicadores 
recorrentes IMPORTÂNCIA DO ENSINO MÉDIO 

Preparação para o 
futuro 

“Um bom emprego no futuro.” (Cleusa, 20 – 3º C) 
“Significa um passo para o futuro e para a liberdade.” (Paula, 
16 – 3º C) 
“O encaminhamento para o mercado de trabalho, um ensino 
básico para poder conseguir trabalhar.” (Osvaldo, 17 – 3º C) 
“Preparação para o futuro, aprendizagem.” (Eugenia, 17 – 3º 
C) 
“O ensino médio para mim é para nos preparar para o futuro, 
porém o ensino é muito fraco.” (Icaro, 19 – 3º D) 
“Para mim é um período de preparação para a universidade e 
não para o mercado de trabalho.” (Ricardo, 18 – 3º E) 
“Significa muito. Porque, algum dia, vou revirar minhas 
coisas, vou mostrar para os meus filhos, meus netos, o meu 
diploma de concluinte e para pensar que não foi à toa estudar 
todos esses anos.” (Caio, 17 -3º E) 
“Uma oportunidade de chegar à faculdade.” (América, 17 – 3º 
F) 
“Preparação para o vestibular e o ENEM.” (Francisca, 18 – 3º 
F) 
“O fim de uma longa jornada de estudos.” (Milena, 17 – 3º G) 
“Bom, o ensino médio é o começo do seu futuro, porque hoje 
em dia sem o estudo você não consegue arrumar um bom 
emprego.” (Amanda, 17 – 3º G) 
“Um intermediário entre o que aprendemos no ensino 
fundamental e a faculdade. E é no ensino médio que podemos 
fazer o ENEM para conseguir uma boa faculdade.” (Ezequiel, 
17 - 3º G) 
“É um preparo para o curso profissionalizante e para a 
faculdade.” (Marcos, 17 – 3º A) 
“Um ensino que ajuda a aprender a fazer vestibular para 
conseguir uma bolsa na faculdade.” (Fátima, 17 – 3º B) 

Delimitação de 
uma etapa da vida 

“É importante porque, com ele, terminamos de concluir o 
ensino fundamental.” (Andressa, 19 – 3º D) 
“De certa forma, é uma fase da minha vida que está 
acabando.” (Vitor, 16 – 3º D) 
“O teste final da auto-afirmação do ser, ele ensina a fazer a 
passagem do menino ao homem e separa também.” (Silvio, 20 
– 3º E) 
“Uma etapa do aprendizado que todos temos que seguir para 
estar de acordo com a sociedade.” (Verônica, 17 -3º G) 
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Apreciações 
positivas e 

negativas sobre a 
escola 

“Um ensino médio, quero ter um ensino mais que médio.” 
(Manoel, 16 – 3º G) 
“Um ensino que é muito importante, pois tem muita gente que 
pergunta se já completou o ensino médio porque é muito 
importante.” (Bianca, 17 - 3º A) 
“Significa uma palhaçada que somos obrigados a fazer, para 
depois ter um emprego ‘bom’.” (Júlio, 17 – 3º B) 
“O ensino médio é para concluir o conhecimento na escola 
pública. É uma das fases mais decisivas para o seu futuro.” 
(Alda, 17 - 3º B) 

Relação entre os 
conteúdos 

trabalhados e as 
fases da vida 

escolar 

“Aumentar minhas capacidades para aprender, ter 
conhecimentos, se alfabetizar, prestar faculdade, concursos 
públicos.” (Eugênia, 17 – 3º C) 
“Tudo no mundo lá fora, até mesmo que não se aprende 
servirá um dia, momento de nossas vidas. Porque ninguém 
aprende nada por aprender, tem que ter interesse e 
necessidade.” (Leonor, 16 – 3º B) 
“Significa uma maior maturidade e um maior nível de 
conhecimento.” (Cássia, 16 – 3º B) 
“Significa muito para mim porque é um momento único na 
vida de quem faz ensino médio.” ( Tomas, 17 – 3º B) 
“O ensino que podemos concluir.” (Simão, 17 -3º B) 
“Significa um começo que precisa ser terminado porque o 
ensino médio é só o básico dos básicos para um começo de 
trabalho.” (David, 16 – 3º B) 
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APÊNDICE - VII 
 
QUADRO 6 – Cursos Pretendidos Pelos Alunos Após a Conclusão do Ensino Médio 
 

Curso Extracurricular, Cursos 
Técnicos ou de Nível Superior 

Número de 
alunos 

Línguas 28 
Administração/Auxiliar de escritório 10 
Informática 6 
Enfermagem 5 
Engenharia Civil/Mecânica 3 
Auxiliar e técnico de enfermagem 3 
Gastronomia 3 
Medicina 2 
Eletrônica 2 
Cabeleireiro 2 
Radiologia 2 
Nutrição 1 
Educação física 1 
Tecnologia da informação 1 
Recursos humanos 1 
Biologia  1 
Metalúrgica 1 
Projeto Meu Primeiro Emprego 1 
Marketing 1 
Psicologia 1 
Computação Gráfica 1 
Ciências da Computação 1 
Turismo receptivo 1 
Ciências Contábeis 1 
Designer de interiores ou decoração 1 
Rádio e TV 1 
Teatro 1 
Servente de pedreiro 1 
Farmácia 1 
Designer de jóias 1 
Não especificado 6 
Não sabe 2 
Ilegível 1 
Em branco 3 
Total 97 
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APÊNDICE - VIII 
 
Quadro 7 – Função e Significados Atribuídos ao Curso Profissionalizante por Jovens 
Estudantes do 3o Ano do Ensino Médio 
 

Indicadores 

Recorrentes 
Significados atribuídos ao Curso Profissionalizante 

Apreciações 
sobre o curso 
e perspectivas 
sobre a 
melhoria na 
qualidade de 
vida 

“Dê uma oportunidade para todos os jovens, assim como eu estou 

tendo.” (Alex, 17 – 3º G) 

“Faça efeito no presente.” (Thiago, 17 – 3º B) 

“É muito bom, acho que eu não estaria capacitado para fazer um 

curso profissionalizante, mas pretendo um dia me preparar.” (Caio, 

17 – 3º E) 

“Cada dia dê mais oportunidade para todos.” (Carla, 52 – 3º C) 

“É o aprimoramento de conhecimento que pode vir a substituir a 

faculdade.” (Alda, 17– 3º B) 

“Seja mais acessível, preços.” (Amália, 17 – 3º F) 

“Ótimo, mas não tanto quanto uma faculdade.” (Laércio, 20 – 3º D) 

“Uma preparação mais especifica do que o ensino médio, contudo 

inferior ao ensino superior - faculdade.” (Ezequiel, 17 – 3º G) 

“Aprender o que eu gostaria, fazer antes de prestar faculdade. O curso 

é uma ajuda fundamental.” (Inara, 17 -3º A) 

“Significa apresentar um conhecimento maior do que aquele 

adquirido no ensino médio, com maiores responsabilidades.” (Júlia, 

17 – 3º A) 

“Significa muito, pois, depois de feito o curso, fica mais fácil de 

arrumar emprego.” (Fátima, 17 – 3º B) 

“Significa uma forma mais rápida do que na faculdade para poder ser 

bem sucedido.” (Júlio César, 18 – 3º B) 

“Uma forma de ganhar mais experiência para o mercado de trabalho.” 

(Madalena, 16 – 3ºB) 

“Seja mais acessível para os jovens.” (Vitor, 16 – 3º D) 

“Me dê uma oportunidade para fazer o curso.” (Anália, 22 – 3º F) 

“Importante. Hoje em dia uma pessoa sem estudos não consegue um 

bom emprego.” (Rita, 17 – 3º F) 

 “É mais que importante: é uma porta que eu abro se eu quiser.  É 
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uma oportunidade, ou crescer na vida e ter novos objetivos.” (Magda, 

17 – 3º B) 

“Me ajude a ter um bom emprego e realização profissional.” 

(Viviane, 16 – 3º E) 

“Melhora de vida para quem pretende ter algo melhor assim como 

eu.” (Barbara, 16 – 3 º G) 

Formas de 
ingresso no 
mercado de 
trabalho e 
preparação 
para o 
trabalho 

“Conhecer a fundo a matéria ou as profissões, detalhando com as suas 

competências.” (Silvio, 20 – 3º E) 

“Bom, dá para aprender muitas coisas que na escola eu não 

aprenderia nunca.” (Fernando, 17 – 3º E) 

“Uma chance a mais para o mercado de trabalho.” (Antenor, 19 – 3º 

F) 

 “Super importante, porque na escola não aprendemos tudo o que 

precisamos.” (Eliana, 16 -3º G) 

 “Uma coisa muito importante para que, assim que entrarmos em um 

emprego, termos noção de como é o trabalho.” (Leonor, 16 – 3º B) 

“Para ter uma oportunidade de aprender uma profissão.” (Adelita, 17 

– 3º B) 

“Um ensino a mais, um aprendizado que irá me servir no meu 

futuro.” (David, 16 – 3º B) 

“Capacite as pessoas de uma forma em que eles possam trabalhar 

com capacidade de aperfeiçoamento no trabalho.” (Eduardo, 16 – 3º 

B) 

“Me ensine coisas que eu preciso para ser bem sucedido no mercado 

de trabalho e até na vida.” (Júlio, 17 – 3º B) 

“Me ajude melhor do que a escola.” (Michel, 17 – 3º B) 

“Me ensine o que a escola não ensinou.” (Júlio César, 18 – 3º B) 

“O melhor ingresso para o mercado de trabalho.” (Ícaro, 19 – 3º D) 

“Muito bom. Por ajudar a abrir novas portas para o mercado de 

trabalho.” (Fagner, 16 – 3º G) 

“Para me aperfeiçoar e sair com minha profissão garantida.” (Julião, 

17 – 3º G) 

“Fundamental, pois será o meu primeiro passo para decidir o que 

quero trabalhar, estudar.” (Júlia, 17 – 3º A) 

“Mais um recurso para ingressar no mercado de trabalho.” (Cássia, 16 
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– 3º B) 

“O começo da vida profissional.” (Helena, 17 – 3º B) 

“Seja bastante útil para que eu possa trabalhar rapidamente em um 

grande empresa.” (Francisca, 18 – 3º F) 

“Me prepare para o mercado de trabalho que hoje é competitivo.” 

(Miriam, 38 – 3º G) 

“Me dê um trabalho excelente que dê para pagar a faculdade de 

direito e só.” (Claudia, 17 – 3º A) 

“Seja um curso ideal para o meu futuro, que possa me ajudar a ter 

uma profissão direita e digna.” (Inara, 17 – 3º A) 

“Porque prepara para o mercado de trabalho e dá uma capacitação 

melhor.” (Tereza, 17 – 3º C) 

“É uma porta que prepara para o mercado de trabalho.” (Marcelo, 18 

– 3º C) 

“Muito importante pois prepara para uma entrevista e um primeiro 

serviço.” (Tereza, 17 – 3º C) 

“Muito importante, pois ele nos prepara para o mercado de trabalho.” 

(Vitor, 16 – 3º D) 

“Me adequar profissionalmente e me preparar para o mercado de 

trabalho.” (Francisca, 18 – 3º F) 

“Uma preparação para o mercado de trabalho.” (Henrique, 16 – 3º B) 

“Ótimo, porque eu aprendo muitas coisas para o mercado de trabalho 

e para o futuro.” (Leandro, 17 – 3º B) 

“Me prepare para ser uma profissional de qualidade.” (Lia, 18 – 3º F) 

“Me dê qualificação para que eu possa ter uma profissão melhor.” 

(Eliana, 16 – 3º G) 

“Uma preparação para o primeiro emprego.” (Gislaine, 18 – 3ºD) 

 
 


