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RESUMO

A presente dissertação de mestrado tem como referência a questão da juventude 
e as representações sociais de jovens alunos do âmbito da Educação Profis-
sional e Tecnológica frente ao mundo do trabalho, tendo a formação integrada 
como mediadora. Este trabalho busca responder à seguinte questão: quais as 
expectativas de jovens alunos, ainda não trabalhadores, de um curso técnico de 
nível médio integrado frente à inserção e permanência em um lugar no mundo do 
trabalho. Para a efetivação deste trabalho, aprofunda-se em estudos acerca da 
juventude na atualidade e a relação desta com o trabalho. Igualmente, realiza-
ram-se pesquisas relacionadas à escola, à formação escolar e o “ofício de aluno”.
A pesquisa de campo foi realizada tendo como base 28 entrevistas individuais 
com questões fechadas e abertas e uma entrevista em grupo com 10 alunos, 
denominada como grupo focal. Os sujeitos da pesquisa são os jovens alunos e 
alunas do terceiro ano, no ano letivo de 2009, do curso técnico de nível médio 
integrado em Eletrônica do Instituto Federal Fluminense (IFF) no campus Cam-
pos-Guarus, na faixa etária de 16 a 29 anos, integrantes de uma das primeiras 
turmas no âmbito do IFF, desde a aprovação do decreto de nº 5.154/04, que 
dentre outras regulamentações, traz a possibilidade da integração entre Educa-
ção Básica e Educação Profissional. Com o “olhar” voltado para as concepções 
desses sujeitos, procuram-se identificar, interpretar e descrever os diálogos dos 
mesmos sobre as vivências e experiências de suas trajetórias escolares; sobre 
as contribuições da instituição escolar de nível médio frente à formação para a 
cidadania e para o trabalho; acerca das expectativas desses jovens alunos em 
relação ao trabalho, e por último, sobre seus projetos de vida e de futuro perpas-
sados pelas questões juvenis atuais, inserindo a questão do trabalho como fun-
dante. As conclusões deste estudo apontam, de um lado, para a clássica tensão 
entre ensino médio e educação profissional, no que tange à preparação para o 
trabalho e a possibilidade da continuidade de estudos, o que conduz a afirmação 
de que a discussão entre formação geral e formação profissional é de extrema 
relevância, tanto do ponto de vista pedagógico como político. E de outro lado, 
para os diferentes sentidos atribuídos ao trabalho e às perspectivas de jovens 
alunos, na situação de não-trabalhadores, frente à inserção e permanência no 
mundo trabalho.



ABSTRACT

The present master’s degree dissertation has as reference the issue of the youth 
and the social expectations/representations of young students in the scope of 
Technological and Professional Education, in face of the world of work, having 
an integrated formation as mediator. This research tries to answer the following 
problem: which are the young students’ expectations, who are still not workers, 
of an integrated technical course of high school level in front of the insertion and 
permanence to a place in the world of work. For the realization of this study, sig-
nificant subjects concerning the youth of our present times and their relationship 
with work stand out. Besides, it is also intended to accomplish some notes about 
school, integrated formation and “student’s occupation.” The research was ac-
complished having as basis 28 individual interviews with closed and open ques-
tions and a group interview with 10 students, denominated focal group. The sub-
jects of the research are the young students of the third year, in the school year 
of 2009, of the integrated technical course of high school level in electronics of 
the Federal Fluminense Institute (IFF) at the campus Campos-Guarus, in the age 
group from 16 to 29 years, belonging to one of the first groups in the scope of IFF, 
from the approval of the ordinance of no. 5.154/04, which among other regula-
tions, brings the possibility of the integration between Basic Education and Pro-
fessional Education. With the eyes turned to the conceptions of those subjects, 
we try to identify, to interpret and to describe the dialogues of the students about 
the experiences of their school paths; about the contributions of an institution of 
high school level in face of the formation for citizenship and for work; about those 
young students’ expectations in relation to work, and at last, on their life projects 
and of future through the current juvenile subjects, inserting the subject of work 
as founding element. The conclusions of this study point out, on one side, to the 
classic tension between high school teaching and professional education, with 
respect to the preparation for work and the possibility of the continuity of studies, 
which leads to the statement that the discussion between general formation and 
professional formation is of extreme relevance, both from the pedagogic point of 
view as politically. And on the other side, for the different senses attributed to work 
and to young students’ perspectives, in the situation of still non-workers, in face of 
the insertion and permanence in the world work.
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INTRODUÇÃO

O que significa ser jovem no Brasil hoje? Quem são os jovens brasileiros? 

Quais são seus modos de vida, gostos, projetos, sonhos? O que esperam do 

futuro? Falar e escrever sobre os jovens na atualidade é uma tarefa desafian-

te, em primeiro lugar, porque se está diante de uma população composta por 

aproximadamente 54 milhões de brasileiros1. Em segunda instância, caminhando 

para além do contingente populacional, depara-se com uma enorme diversidade 

existente em torno da juventude brasileira; diversidade essa que se concretiza 

nas condições sociais e econômicas, nas diferenças geográficas, de gênero, cul-

turais, religiosas, dentre inúmeras outras.

Freitas (2005) afirma que o tema da juventude tem tomado corpo no Brasil 

nos últimos anos, ampliando e diversificando os focos anteriormente existentes, 

inserindo novas questões e desafios para ações que tenham os jovens como 

alvo. As visões outrora predominantes concebiam o jovem como um problema 

social (SPOSITO & CARRANO, 2003), mas é a partir dos anos finais do século 

XX que esse panorama começa a se modificar e um novo olhar vai se construin-

do numa perspectiva política de compreensão da juventude, que passa a ser 

concebida como objeto específico de intervenção do Estado (SPOSITO, 2007).

A década de 1990 e início dos anos 2000 representaram a efetiva visi-

bilidade da categoria juventude no cenário das políticas públicas, tendo os jo-

vens como um grupo alvo de debates em todo o território nacional. Para Sposito 

(2007) a crescente visibilidade da categoria juventude como alvo da ação pública 

se remete, em primeiro lugar, para os episódios de natureza violenta envolvendo 

1  De acordo com os dados da Pnad, 2006, que considerou jovens os sujeitos na faixa etária 
compreendida entre 14 e 29 anos.
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jovens2, e em segundo para os desdobramentos da conjuntura sócio-econômica, 

provocando o debate do desemprego juvenil.

Helena Abramo3, ao discutir questões referentes à participação juvenil, mo-

vimentos sociais e ações coletivas, questiona o fato de as ciências e o Estado 

estarem sobremaneira “interessados” na juventude. A autora não responde à in-

dagação, todavia afirma que é inegável o avanço histórico alcançado na medida 

em que os jovens têm sido vistos de uma perspectiva mais próxima de sujeitos 

sociais, mas há ainda que se caminhar para uma concepção de juventude en-

quanto sujeitos políticos, considerando não só o tempo vindouro, mas o presente 

a ser vivido.

Os estudos de caso recentes sobre os tempos juvenis em disputa no espa-

ço público têm mostrado que as análises convergem sempre para as dimensões 

do presente e do futuro: se o presente é marcado pela experimentação e pela 

aquisição de direitos que propiciam a vivência da condição juvenil (DAYRELL, 

2000), o futuro é marcado pela preocupação de possíveis inserções na vida adul-

ta, tendo o trabalho como categoria mediadora entre os dois tempos.

As múltiplas transformações existentes no cenário econômico, político e 

social, a partir da década de 1970, intensificando-se nos anos de 1980 e 1990 

até os dias atuais vêm eclodir de forma incisiva no mundo do trabalho. Isso se 

deve principalmente à introdução de novas tecnologias, principalmente pela au-

tomação dos processos fabris, nos quais há o alargamento da produtividade 

2  A autora cita a repercussão nacional de alguns acontecimentos: o assassinato do índio Gal-
dino por jovens de classe média em Brasília, no ano de 1997; o assassinato de adolescentes 
na Igreja da Candelária; e as constantes rebeliões de adolescentes em Fundações Estaduais, 
em várias cidades brasileiras. Paralelamente a estas questões, considera ainda que outros 
fatores como o consumo e tráfico de drogas, a expansão da AIDS e a gravidez precoce con-
tribuíram para trazer a discussão sobre juventude para os espaços públicos. A pesquisadora 
acrescenta ainda que a visibilidade do sujeito juvenil como problema social acarreta uma rela-
ção direta do jovem com a violência – quer como vítima, quer como protagonista.
3  Discussão realizada no IV Simpósio Internacional sobre a Juventude Brasileira (JUBRA), em 
abril de 2010. Notas registradas pela pesquisadora.
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e a diminuição dos postos de trabalho, provocando o aumento dos índices de 

desemprego, incluído neste o desemprego juvenil4 (KUENZER, 1999). No que 

tange especificamente à relação dos jovens com o trabalho, percebe-se que a 

intensificação do processo de reestruturação produtiva e de globalização, que 

traz desdobramentos nas conjunturas políticas, econômicas, sociais e culturais 

da sociedade brasileira, afeta diretamente a juventude.

Tais processos provocam inúmeras mudanças no mundo do trabalho e re-

percutem diretamente no âmbito educacional, especificamente no Ensino Médio 

(EM) e Educação Profissional (EP), visto que são nestas etapas que diversos 

segmentos juvenis concluem a chamada escolarização básica formal. A educa-

ção, assim, volta-se às demandas do mundo do trabalho, com a árdua tarefa de 

propiciar a aproximação dos seus sistemas de ensino às necessidades do mundo 

produtivo. Dada essa nova dinâmica, o que se percebe é um significativo aumen-

to das discussões em torno da centralidade do trabalho para jovens, e em muitas 

pesquisas as análises têm se voltado para a escola como mediadora desse novo 

contexto (PEREGRINO, 2009).

Neste sentido, inúmeros desafios se impõem a este nível e modalidade 

de ensino, respectivamente, pois a exigência de trabalhadores qualificados e ao 

mesmo tempo generalistas, produtivos, competitivos e flexíveis, aponta a neces-

sidade de se caminhar para além dos debates da dualidade estrutural que histori-

camente vem constituindo estas duas redes – por um lado, o ensino propedêutico 

esboçado no EM com a incumbência de formar dirigentes e intelectuais, e por 

outro, a EP com a finalidade de preparar para o exercício de funções instrumen-

tais (KUENZER, 2007).

4  Paralelamente a esse cenário de crise e de produção de desigualdades, a situação do jovem 
no mercado de trabalho tem sido destaque em jornais e revistas em todo o país, confirmando 
esse “problema da juventude”, à medida que mostram as dificuldades que envolvem a inserção 
e a permanência do jovem no mercado de trabalho. Um estudo realizado pelo IBASE – Instituto 
Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas, no ano de 2005, mostra claramente essa realida-
de – o trabalho tem sido uma das maiores preocupações dos grupos juvenis, principalmente 
aos pertencentes às classes populares.
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Este processo de mudanças conjunturais mostra por si só a necessidade 

de se ampliarem os estudos sobre a temática juventude articulada ao trabalho, e 

a escola surge como mediadora desses debates à medida que as mutações na 

esfera do trabalho atingem sobremaneira essa agência socializadora nos percur-

sos dos jovens. Sposito (2005, p. 106) afirma que: “(...) para os jovens brasilei-

ros, escola e trabalho são projetos que se superpõem ou poderão sofrer ênfases 

diversas de acordo com o momento do ciclo de vida e as condições sociais que 

lhes permitam viver a condição juvenil”. Neste sentido, a autora defende que no 

Brasil, “o trabalho também faz a juventude”.

Paralelamente a essas discussões, o tema Jovens e Trabalho vem sur-

gindo como uma inquietação profissional para a pesquisadora. O interesse pela 

temática Juventude surgiu ainda na graduação, enquanto estudante do curso de 

Pedagogia da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), realizado entre os 

anos 1999 e 2002, por meio da participação em projetos de Iniciação Científica5, 

sob a orientação da Profa. Dra. Luiza Mitiko Yshiguro Camacho, pesquisadora 

reconhecida nacionalmente nos debates acerca da Juventude.

As pesquisas realizadas se voltaram às discussões das “novas” atribuições 

do professor e da relação professor-aluno, ocupando este último ator também 

o papel de jovem, e teve como intuito aprofundar o entendimento do jovem que 

para além do aluno no espaço escolar. Posteriormente à formação inicial, a ex-

periência como professora das séries iniciais do Ensino Fundamental (EF) e na 

atuação como pedagoga, percebeu-se o que os estudos realizados na gradua-

ção já apontavam: a dificuldade de, no cotidiano escolar, o aluno conceber-se e 

ser visto por outros atores da escola, também como jovem. A fala de uma jovem 

aluna de 15 anos obtida através de uma entrevista individual foi marcante e re-

5  A participação se deu em dois projetos de iniciação científica: o primeiro, no ano de 2001, 
intitulado: “As relações professor-aluno e aluno-aluno na visão dos educadores”; e o segundo, 
no ano subseqüente, chamava-se “O jovem que há para além do aluno”.
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corrente em minha memória: “como aluna eu sou inadequada, mas como jovem 

eu sou perfeita!”.

Em 2006, ao iniciar minhas atividades profissionais como Técnica em As-

suntos Educacionais no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tec-

nologia Fluminense (IFF), foram observadas, por meio da convivência com os jo-

vens alunos e através de muitas falas dos mesmos, as inúmeras preocupações, 

expectativas e temores relacionados à inserção e a permanência, enquanto jo-

vens, no mundo do trabalho.

Sabe-se bem que tal realidade afeta com maior ênfase alguns grupos, den-

tre os quais se podem destacar os jovens; entretanto, há que se considerar a di-

versidade existente em torno dos segmentos juvenis que vivenciam tal realidade, 

o que conduz à afirmação que este quadro não incide da mesma forma e com a 

mesma intensidade sobre todos os jovens.

Evidenciou-se, assim, a necessidade de ampliar os estudos sobre jovens e 

trabalho, dado o panorama macrossocial citado das relações entre trabalho-edu-

cação, e no âmbito microssocial, considerando, um ponto de vista muito especial: 

o de um grupo específico de jovens. Neste sentido, faz-se um recorte por um gru-

po juvenil, os jovens alunos e alunas dos turnos matutino e vespertino, na faixa 

etária compreendida entre 15 e 29 anos, concluintes do 3º ano do curso de nível 

médio integrado em eletrônica do campus Campos-Guarus no âmbito do IFF6.

Tal recorte por esse segmento em especial se justifica pelo fato de serem 

esses alunos os componentes de uma das primeiras turmas de cursos na moda-

lidade integrada, no âmbito do IFF, após a retomada da modalidade da Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio Integrada ao Ensino Médio, através do de-

6  O histórico do IFF, bem como do referido campus, será descrito no capítulo 4 desta disser-
tação.



22 23Christiane Menezes Rodrigues

Escola e trabalho: representações sociais de jovens alunos da educação profissional e tecnológica e seus projetos de futuro

creto de nº. 5.154/047. A modalidade integrada traz um sentido de terminalidade 

no âmbito da escolarização, pois propicia uma habilitação para o exercício de 

uma profissão, neste caso especificamente, habilitados como técnicos em Ele-

trônica, ainda na EB. Esta nova realidade suscitou um questionamento: quais 

perspectivas de jovens alunos, inseridos em um processo de profissionalização 

precoce em relação ao mundo do trabalho?

A opção de realizar este estudo com alunos concluintes da EB nesta insti-

tuição de ensino se fez por alguns motivos. Uma primeira razão se deu por este 

momento se configurar historicamente como profícuo para as discussões acerca 

da retomada do ensino médio integrado, bem como suas “velhas” limitações e 

“novas” perspectivas, dada a recente implementação do decreto citado. O se-

gundo motivo diz respeito aos educandos, e se dá por considerar que alunos que 

optam por realizar um curso técnico já trazem algumas expectativas e projetos 

diferenciados se comparados a alunos que cursam o ensino médio regular. E, a 

escolha por sujeitos escolares do último ano do curso se fez por entender que 

esses possuem aspirações mais latejantes no que tange à inserção no mundo do 

trabalho.

Na tentativa de melhor diagnosticar a condição juvenil diante dos debates 

do mundo do trabalho na atualidade, buscou-se nesta pesquisa examinar a es-

pecificidade de um grupo particular de jovens, alunos do âmbito da EB e da EP, 

que ao concluírem o curso farão parte do universo dos jovens técnicos de nível 

médio, provenientes de uma ampla rede de escolas federais – os IFs.

Este estudo trilhou um caminho próximo às tendências atuais nas políticas 

públicas na área de juventude, uma vez que pesquisas têm mostrado a necessi-

7  O decreto de nº. 5.154 traz novamente a modalidade integrada para o âmbito do ensino mé-
dio e da educação profissional, extinta desde 1997, através do decreto de nº 2.208. Recorren-
temente neste estudo, voltar-se à discussão dessa recente implementação visto que é nessa 
modalidade que os sujeitos desta pesquisa estão inseridos.
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dade de se voltar ao sujeito investigado, no sentido de entender suas percepções 

e preocupações, para a partir das concepções dos sujeitos alvos das políticas, 

construí-las (ABRAMO, 2008). Nesta direção, define-se como objetivo central 

deste trabalho:

• Analisar as representações dos jovens alunos do último ano do curso 

técnico de nível médio integrado em eletrônica acerca de suas expectativas e 

projetos para o futuro no que diz respeito à inserção e permanência no mundo do 

trabalho, tendo a formação integrada como mediadora.

A partir desse, surgem alguns questionamentos:

• Como se delineou a trajetória e as vivências dos jovens alunos no espaço 

escolar?

• Qual tem sido a influência e a contribuição da instituição escolar para os 

jovens alunos em relação à entrada no mundo do trabalho?

• Quais as expectativas dos jovens alunos no que tange à entrada e perma-

nência no mundo do trabalho?

• Quais são os seus projetos de vida e de futuro – em relação à continuida-

de de estudos e à entrada no mundo do trabalho?

• Diante da diversidade existente em torno da categoria juventude, das di-

versas situações juvenis que caracterizam a condição juvenil na atualidade, como 

pensar e propor políticas públicas para a juventude, no contexto da educação e 

do trabalho?

Acredita-se que a discussão acerca do trabalho é uma das grandes preo-

cupações no campo das políticas públicas para a juventude, mostrando a neces-

sidade de que haja projetos e ações concretas, no presente, tendo em vista a 

diminuição da exclusão desse grupo social e da limitada oferta de oportunidades 

no mundo do trabalho; limitada seja pela disputa acirrada com os trabalhadores 
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adultos, ou por serem ainda vítimas de estereótipos a que são sujeitos – irrespon-

sáveis, rebeldes ou inexperientes (CORROCHANO & NAKANO, 2002).

No intuito de aprofundar e organizar as temáticas acerca das “juventudes 

e o mundo do trabalho”, propôs-se a organização desta dissertação em cinco 

capítulos. O primeiro se destina à reflexão da categoria sociológica juventude, 

trazendo os debates da constituição da juventude em suas diversidades; das 

tendências atuais para a compreensão da juventude na atualidade; da situação 

e condição juvenil; da moratória social e a moratória vital como características 

da juventude; e por fim da articulação entre juventude, trabalho, ensino médio e 

educação profissional.

No segundo capítulo, as discussões se voltam ao binômio Trabalho-Edu-

cação, delineando as mudanças no âmbito do mundo do trabalho nos países ca-

pitalistas e como estas incidem no cenário educacional. Num primeiro momento, 

explanam-se alguns conceitos sobre a categoria trabalho; analisam-se as trans-

formações político-econômicas do capitalismo nos anos finais do século XX, pas-

sando pelo fordismo até o regime de acumulação flexível; e consequentemente, 

trata dos reflexos dessas transformações na educação, principalmente no âmbito 

do EM e da EP. Posteriormente, analisam-se igualmente a situação das políticas 

sociais imersas neste quadro, com ênfase às políticas educacionais.

No capítulo seguinte, aborda-se o histórico da Educação Profissional no 

Brasil, em um breve panorama dos primórdios da Colônia até os dias atuais; 

dessa abordagem, duas questões se evidenciam como primordiais para o en-

tendimento dessa trajetória: a dualidade entre formação para o trabalho ou para 

o prosseguimento de estudos, e o caráter assistencialista da EP. Na atualidade, 

volta-se à discussão da implementação da Lei de Diretrizes e Bases da Educa-

ção Nacional (LDBEN de nº. 9.394 de 1996), seus impactos e idealizações em 

torno de uma educação integrada, humanizadora e emancipatória.
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O capítulo quarto trata da investigação em si, no qual são narrados os per-

cursos metodológicos utilizados para a efetivação da pesquisa e ainda traça-se 

um breve histórico da região Norte Fluminense, onde está inserido o município 

de Campos dos Goytacazes, bem como da instituição escolar pesquisada, desde 

a Escola de Aprendizes Artífices de Campos até a nova configuração de Instituto 

Federal Fluminense, incluído neste o campus Campos-Guarus. Acerca desta uni-

dade escolar, apresentam-se os seus espaços físicos e faz-se um relato sucinto 

sobre os cursos existentes, especificamente o curso de Eletrônica. Ao final deste, 

caracterizam-se os jovens alunos, voltando-se à construção de um perfil inicial 

que incluiu: a faixa etária dos sujeitos investigados, o sexo, as turmas nas quais 

estavam inseridos, a naturalidade e o bairro onde residem, a escolaridade dos 

pais desses jovens e a renda familiar.

O quinto e último capítulo teve como propósito conhecer as relações dos 

jovens alunos com a escola e as aspirações frente ao mundo do trabalho. No que 

se refere à escola, trataram-se dos momentos marcantes, das aprendizagens, 

das dificuldades, da experiência de terem feito o ensino médio na modalidade 

integrada e das relações com o curso. No que tange ao mundo do trabalho, o de-

bate se deteve sempre às expectativas, uma vez que a quase totalidade dos su-

jeitos desta pesquisa ainda não havia tido nenhuma experiência formal no mundo 

do trabalho. As discussões se relacionaram à idealização da primeira experiência 

de trabalho; o “emprego ideal” para eles; aos motivos pelos quais, segundo eles, 

precisam trabalhar; o desemprego entre os jovens; aos projetos da família e de-

les mesmos para um futuro próximo e mais longínquo; e por fim, aos sentidos que 

o trabalho assume em suas vidas de jovens alunos.

Isto posto, espera-se com essa pesquisa contribuir para a compreensão 

dos projetos de vida e de futuro de um grupo específico de jovens no que tange 

ao trabalho. Sabe-se bem do recorte realizado, e feito isso, este estudo não é 
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parâmetro representativo das expectativas e projetos de toda a juventude bra-

sileira. Todavia, com este trabalho pretende-se aprofundar as reflexões sobre a 

relação existente entre jovens, escolarização e trabalho, principalmente de um 

grupo significativo, demandante de pesquisas com esse teor – os jovens alunos 

da Educação Profissional e Tecnológica.
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CAPÍTULO 1

AS DISCUSSÕES 
CONTEMPORÂNEAS 
ACERCA DAS 
JUVENTUDES
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1.1 JUVENTUDE, JUVENTUDES – UMA CONSTRUÇÃO SÓCIO-
CULTURAL

As visões mais comum e tradicionalmente propagadas acerca da juventude 

mostram-na como uma fase da vida, um grupo delineado por uma faixa etária 

específica, ou mesmo uma geração. Essa compreensão leva a um olhar simplis-

ta acerca da juventude, pautado em critérios rígidos definidos por pertencerem a 

um grupo específico e homogêneo.

O percurso trilhado nesta pesquisa, todavia, caminha ao encontro de uma 

série de pesquisas que tem se debruçado nos últimos anos no intuito de com-

preender a juventude enquanto uma categoria sócio-historicamente construída, 

permeada pelos contextos histórico, social, relacional, político-econômico, cul-

tural, implicando a construção da noção de juventude numa perspectiva da di-

versidade (PAIS (1993), SPOSITO (2000; 2001; 2003), DAYRELL (2001; 2007), 

CAMACHO (2000; 2004; 2007), PERALVA (2007), CARRANO (2000)).

Pais (1993) sistematiza os estudos realizados sobre a juventude em duas 

grandes tendências. Na primeira, a juventude é vista desta perspectiva mais pro-

pagada, entendida por uma via geracional, constituída de sujeitos pertencentes a 

uma mesma fase da vida, prevalecendo aspectos homogêneos e uniformes que 

caracterizam essa etapa em que se privilegiam aspectos etários e biopsicológi-

cos.

A segunda tendência, denominada como classista, compreende a juventu-

de como um conjunto social necessariamente diversificado, dadas as diferentes 

culturas, diferentes classes sociais, dada a diversidade de interesses e de gru-

pos, representada pelas questões de gênero, de etnia, de raça, de origem sócio-

-espacial, urbana ou rural, trazendo como principal atributo o de ser constituída 

por jovens em diferentes situações sociais.
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A corrente classista, assim, reconhece as diversidades existentes em torno 

da categoria juventude, afirmando que não há apenas um modo de ser jovem. A 

juventude, dessa perspectiva, é parte de um processo mais amplo de constitui-

ção de sujeitos, no qual todo o processo é influenciado pelo meio social concreto 

– assim sendo, os jovens devem ser concebidos como sujeitos sociais.

É certo que não se pode ignorar a noção da fase do ciclo vital que com-

preende justamente o período entre a infância e a maturidade, marcada pelas 

mudanças físicas e biológicas da puberdade. Entretanto, não é mais possível 

tomar os limites etários como parâmetros únicos e primordiais para a compreen-

são do que significa ser jovem na atualidade. Peralva (1997), ao encontro dessa 

análise, afirma que as idades da vida, ancoradas no desenvolvimento biopsíqui-

co dos indivíduos, não são fenômenos puramente naturais.

Dayrell (2007), no sentido de elucidar essa ideia, considera que

Se há um caráter universal dado pelas transformações do indivíduo numa 
determinada faixa etária, nas quais completa o seu desenvolvimento físi-
co e enfrenta mudanças psicológicas, é muito variada a forma como cada 
sociedade, em um tempo histórico determinado e, no seu interior, cada 
grupo social vai lidar com esse momento e representá-lo (p. 157).

É neste sentido que Dayrell (2007) enfatiza a noção de juventudes, no plu-

ral, para mostrar as inúmeras especificidades de variados modos de ser jovem, 

e mais uma vez, as diversidades existentes em torno da juventude. Se o enten-

dimento sobre a juventude é pautado por perspectivas histórico-culturais, verifi-

ca-se, de igual modo em Camacho (2000) que não existe uma juventude única e 

homogênea. A autora esclarece que

A história do mundo indica que não existe uma juventude única. As ju-
ventudes se diferenciam ao longo do tempo e também no interior de um 
mesmo período histórico (...). Portanto, o que existe são histórias de ju-
ventude e, sobretudo, jovens inseridos em uma teia de relações sociais 
específicas e vinculadas a contextos e momentos históricos distintos 
(p.23-24).
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Recorrendo mais uma vez a Dayrell (2001, 2007) percebem-se no mínimo 

quatro tendências para a compreensão do que significa ser jovem na atualidade. 

Uma primeira visão está voltada para o entendimento do jovem situado num con-

texto de transitoriedade, um “vir a ser”, tendo no futuro o sentido das suas ações 

no presente. Ser jovem é, mais uma vez, estar numa fase de transição entre a 

infância e a vida adulta, ou ser jovem é preparar-se para viver uma situação vin-

doura, ser o futuro do país, por exemplo.

A segunda tendência perpassa por uma visão romântica da juventude, na 

qual o jovem vive para experimentar situações de liberdade e de prazer, tendo a 

possibilidade de ensaiar e errar, e ter sanções menos rígidas dada a sua condi-

ção juvenil.

A terceira compreensão que tem se manifestado mais recentemente é a 

observação do jovem apenas como sujeito da cultura, como se este existisse 

apenas para estar em situações culturais e de lazer.

A última tendência, por sua vez, é a imagem da juventude vista como um 

momento de crise, uma fase permeada por toda uma complexidade de conflitos 

em vários âmbitos da vida cotidiana. Tal perspectiva está bem atrelada à concep-

ção do jovem visto como problema social. A ideia do jovem como problema social 

nasce na modernidade, no seio da família burguesa, através dos processos de 

cristalização das idades, que separa já no espaço familiar, o lugar do adulto e da 

criança. O jovem, neste contexto, é o sujeito desviante, aquele que resiste à ação 

socializadora, que se desvia dos padrões normativos estabelecidos (PERALVA, 

1997).

A perspectiva do desvio se apresenta bem próxima da compreensão do 

jovem a partir de parâmetros rígidos estabelecidos por uma faixa etária especí-

fica, pois são os sujeitos pertencentes a uma fase da vida, a uma geração, que 

suscitam problemáticas que se opõem a uma ordem vigente. Para Pais, (1990) 
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histórica e socialmente, a juventude tem sido encarada como uma fase de vida 

marcada por uma certa instabilidade associada a determinados problemas so-

ciais.

Sposito (2007) afirma que a visibilidade da juventude como problema social 

precisa ser superada, embora este olhar tenha sido fundamental para o desen-

cadear de algumas ações públicas a partir da segunda metade dos anos 1990, 

dados alguns episódios violentos, envolvendo jovens, que tiveram grande reper-

cussão nacional, como já se relatou na introdução desta pesquisa.

Freitas (2005), em seu estudo “Juventude e Adolescência no Brasil: refe-

rências conceituais”, ao encontro dessa análise, admite que no Brasil este foi o 

enfoque que praticamente dominou as ações públicas dos anos 1980 aos 1990; 

foi uma das principais matrizes por onde o tema da juventude, principalmente a 

“emergente” juventude dos setores populares, voltou a ser problematizado pela 

opinião pública e que tencionou a criação de ações tanto por parte do Estado 

como da sociedade civil.

A autora afirma ainda que nos últimos anos no Brasil tem crescido a aten-

ção dirigida a jovens tanto por parte dos meios de comunicação de massa quanto 

por parte de academia. Todavia, nunca existiu uma tradição de políticas públicas 

voltadas para jovens, fenômeno que, ao contrário, tem ocorrido na Europa e nos 

Estados Unidos, por exemplo.

Nas palavras de Freitas (2005), “somente recente e lentamente se pode 

observar no Brasil, a preocupação de responsáveis pela formulação de políticas 

governamentais com os jovens” (p.34). Para Bango (2008), esse processo de 

lentidão, entretanto, não deve ser visto como um fenômeno brasileiro isolado, 

mas sim articulado às demais nações latino americanas, que de uma forma geral, 

começaram a pensar nos jovens como atores sociais no final dos anos 1990.
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Dina Krauskopf (2003), em La construcción de políticas de juventud en Cen-

troamerica, sistematiza os recentes enfoques de políticas e programas voltados 

para jovens na América Latina em quatro paradigmas.

a) A juventude como período preparatório – entendida como uma fase de 

transição entre a infância e a vida adulta, gerando políticas com teor de prepara-

ção para a maturidade, sem considerar os condicionantes heterogêneos intrín-

secos à vida das juventudes na contemporaneidade (p.20). As políticas educa-

cionais são representativas por excelência dessa concepção, por promoverem 

políticas que veem os jovens em situações de homogeneidade e igualdade de 

oportunidades.

b) A juventude vista como fase de preparação encontra-se com a concep-

ção de juventude como período problemático – o jovem como problema social; 

essa perspectiva engloba políticas públicas setoriais (como as da área da saú-

de – preventivas em relação à gravidez e ao uso de drogas, por exemplo, e da 

área da justiça – promovendo ações no intuito de assegurar segurança aos/dos 

jovens; contempla ainda ações compensatórias, nas mais diversas instâncias da 

sociedade. Esta abordagem gera uma percepção estigmatizada da juventude, e 

no Brasil, teve seu ponto alto da década de 1970 até os anos 1990.

c) A juventude cidadã como sujeita de políticas – caracterizada como etapa 

singular no desenvolvimento pessoal e social, e assim, os jovens se constituem 

como sujeitos de direitos. Para Krauskopf (2003), este paradigma traz uma nova 

dimensão comparada ao enfoque anterior, principalmente por superar a visão 

negativa sobre os jovens e gerar políticas centradas na cidadania, abrindo a pos-

sibilidade na consideração dos jovens como sujeitos integrais. Nas suas palavras

La persona joven pasa a ser considerada sujeto de derechos y deja de 
ser definida desde sus incompletudes. (...) La construcción de políticas 
desde el paradigma de ciudadanía contribuye al avance de las políticas 
de juventud y ha llevado a dar centralidad a la participación juvenil y al 
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reconocimiento de esta etapa como um importante período de desarrollo 
social (p. 23- 24).

d) O jovem como ator estratégico do desenvolvimento – os jovens são vis-

tos como atores capazes de resolver os problemas do desenvolvimento da so-

ciedade, numa perspectiva de integração social e eliminação dos processos mais 

amplos de exclusão social. Traz, assim, a possibilidade de incorporar os jovens 

em situação de exclusão não pela ótica do risco e da vulnerabilidade, mas numa 

demanda inclusiva, centrada principalmente na formação educacional e de cons-

trução de competências no mundo do trabalho. Também aposta na contribuição 

dos jovens para a resolução dos problemas de suas comunidades e sociedades, 

através do engajamento em projetos de ação social, voluntariado, dentre outros.

Ao encontro desta discussão, e especificamente no que diz respeito ao pri-

meiro paradigma da tese de Krauskopf (2003), o da transição para a fase adulta 

ou etapa de preparação, para Urresti (1996) a juventude apresenta um conjunto 

de transições até a adultez. O pesquisador argentino elenca as principais transi-

ções na esfera pessoal: a) a transição dos estudos ao trabalho; b) a transição da 

dependência econômica à progressiva independência material; c) da dependên-

cia habitacional ao lugar próprio; d) da maturação psicoafetiva e a constituição 

do próprio casal; e por fim e) a transição da posição de filhos à posição de pais.

Complementarmente, há, ainda, as transições na esfera social que com-

põem a nova condição juvenil; todavia, nem todos os que estão na idade de tran-

sição a levam do mesmo modo. Para adolescentes e jovens de setores populares, 

por exemplo, as condições são mais difíceis, uma vez que muitos têm atividade 

econômica precoce, outros, abandonam os estudos e há ainda os que precisam 

complementar a renda ou mesmo se constituem como arrimo de família.

Com base neste paradigma de transição, o foco central das políticas está 

nos sujeitos, e nesta perspectiva, o sistema educativo se encarrega da formação 
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do capital humano. Há o predomínio da tendência de um modelo universalis-

ta de preparação para a adultez que não reconhece as condições diferencia-

das de vida das juventudes e muito menos as suas capacidades de participação 

(KRAUSKOPF, 2003).

Os fundamentos deste paradigma tradicional de preparação não reconhe-

cem o fato de um futuro incerto, nem tampouco que dos estratos mais pobres, 

frequentemente não se espera mais nada do que as transformações hormonais 

da puberdade para assumir responsabilidades de automanutenção e de manu-

tenção de família.

No que tange ao paradigma da juventude como risco e transgressão ou 

etapa da juventude como problema para a sociedade, os jovens ganham visibi-

lidade como aqueles que perturbam a ordem social. A associação da juventude 

como problema vem das teorias da “socialização contínua” dominantes nas dé-

cadas de 50 e 60 do século passado. De acordo com estas teorias, os jovens são 

socializados segundo normas e valores predominantes entre as gerações mais 

velhas sem grandes fricções. Nesta perspectiva, as gerações encontrar-se-iam 

imbricadas como as telhas de um telhado (PAIS, 1993).

Entretanto, ocorrem rupturas, conflitos ou crises intergeracionais, ou seja, 

verificam-se descontinuidades entre as gerações que provocam tensões ou con-

frontações. As rupturas acontecem quando os jovens recusam a continuidade 

das referências sociais e culturais dominantes (dos adultos) e querem apresentar 

uma nova cultura, a cultura contra-hegemônica, a cultura juvenil (PAIS, 1993). Os 

conflitos gerados pela descontinuidade são encarados pelos mais velhos como 

problemas, transformando os jovens em problema, por princípio.

As políticas públicas, nesta perspectiva, entende que não é a sociedade 

que tem problemas, e sim, os jovens. Assim, as ações educativas priorizam pro-
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jetos para os jovens, na perspectiva do controle, que termina por levar à estigma-

tização criminalizante da juventude.

O terceiro paradigma, o da juventude cidadã ou etapa de desenvolvimento 

social, consolida-se a partir da década de 1990 do século passado e ficou mar-

cado com a difusão do enfoque nos direitos como referência para a definição de 

políticas públicas, sobretudo para as mulheres, crianças, adolescentes e jovens.

Nesse período, houve mudanças nas legislações de vários países da Amé-

rica Latina referentes às crianças e aos adolescentes, e o Brasil, se inclui dentre 

esses países. Mais especificamente para as crianças e adolescentes, houve a 

promulgação do ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem como 

base a sustentação dos direitos desses segmentos.

Este novo eixo das ações para crianças e adolescentes se contrapõe aos 

paradigmas anteriormente mencionados, que se embasavam em discursos estig-

matizantes de jovens enquanto problemas, vulneráveis aos riscos ou portadores 

de riscos, ou então em ideias de juventude como algo inacabado, incompleto ou 

em transição.

As políticas construídas a partir deste paradigma de cidadania contribuem 

para o avanço das políticas de juventude e possibilitam a participação juvenil e 

ao mesmo tempo tem levado ao reconhecimento da juventude como uma etapa 

importante para o desenvolvimento social.

O quarto e último paradigma defendido por Krauskopf (2003), o que se 

refere à juventude como ator estratégico de desenvolvimento ou etapa de for-

mação e aporte produtivo, inicia suas ações a partir dos anos 2000. A proposta 

desta corrente se baseia em resgatar o capital humano juvenil para resolver os 

problemas de desenvolvimento dos países que brevemente terão que enfrentar 

um contingente crescente de pessoas idosas.

A partir desse paradigma, começam a se desenhar ações que favoreçam 

os processos de integração social, principalmente, para os jovens marcados pela 
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exclusão social. As ações devem ter enfoque de transversalidade, ou seja, as 

ações/programas não podem ser focalizadas e isoladas, elas devem, isto sim, 

estar atravessadas e atravessar todos os segmentos econômicos, sociais, cultu-

rais da sociedade. Neste caso, as políticas sociais de juventude se imbricam com 

a implementação do paradigma citado anteriormente, da cidadania juvenil. Estes 

dois últimos paradigmas são complementares. De acordo com Bango (2008), o 

Brasil incorporou tardiamente as questões das políticas públicas de juventude. 

Não obstante, existe uma prática muito rica e interessante efetuada pela socie-

dade civil na construção de programas enfocados nos jovens. Sposito (2003) 

compartilha dessa ideia, apontando que foi nas duas últimas décadas que uma 

nova experiência democrática começou a se desenhar, a partir do poder público 

municipal8, e com menor intensidade, no nível estadual (p. 67).

Bem recentemente, pesquisas têm apontado a necessidade de conside-

rar as experiências e perspectivas dos próprios jovens na formulação, avaliação 

e aperfeiçoamento das políticas públicas referentes a eles mesmos (ABRAMO, 

2007; CAMACHO, 2007; SPOSITO, et. Tal (2009). As pesquisadoras afirmam 

que o estudo sobre jovens vistos sempre da ótica do mundo dos adultos pode 

conduzir a um olhar que não representa a realidade das juventudes.

Essa constatação ratifica a contribuição do presente trabalho, que se dirige 

a um grupo juvenil específico e o compreende como protagonista de suas ações. 

Acredita-se que é ouvindo os sujeitos pesquisados, buscando a compreensão 

da representação que eles têm de si mesmos – como alunos, jovens ou já como 

trabalhadores – que se pode contribuir para a avaliação das políticas públicas 

voltadas para a juventude, principalmente às que se referem ao âmbito da esco-

larização e do trabalho.

8  Sposito (2007) faz um interessante levantamento de ações dos Executivos municipais volta-
das para jovens em 74 cidades brasileiras de regiões metropolitanas, ressaltando as principais 
concepções que orientam as políticas públicas desenvolvidas e o modo como ocorreu a inte-
ração do poder público municipal, a face local do Estado no âmbito da cidade e os segmentos 
juvenis destinatários das ações.
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1.2 CARACTERIZANDO A JUVENTUDE NA ATUALIDADE: A 
MORATÓRIA SOCIAL E VITAL E A CONDIÇÃO E SITUAÇÕES 
JUVENIS

1.2.1 A moratória social e a moratória vital

Dadas as diversidades existentes em torno das juventudes na atualidade, 

elencam-se algumas caracterizações necessárias e auxiliares ao entendimento 

dessa categoria sociológica.

A primeira característica que se destaca é a da moratória social, definida 

como um prolongamento da juventude (MARGULIS E URRESTI, 1996). Para os 

pesquisadores argentinos, a moratória social é um “prazo maior”, para o jovem vi-

venciar diferentes experiências, sem muitos compromissos e responsabilidades, 

que perdura do período escolar médio à maturidade.

Neste sentido, a moratória significa um benefício ou uma concessão/per-

missão da sociedade de um tempo de preparação para a vida adulta. Ou seja, 

para os jovens a quem é concedida a moratória, há tempo para o estudo, para 

o lazer, para vivenciar a liberdade e a distância das responsabilidades da vida 

adulta como trabalho, família e filhos. Esta situação pode levar a pensar que os 

jovens de classes populares não têm juventude.

Marcelo Urresti9 afirma que se trata de um tempo de “jogo”, de experimen-

tos; todavia alerta que este fenômeno não é vivido de igual forma por todos os 

jovens; a moratória depende de privilégios sociais e familiares, em que a família 

pode garantir dependência familiar, como ocorre, por exemplo, com os meninos 

de segmentos mais privilegiados.

Neste sentido, a moratória social não é vivenciada linearmente por todos 

os jovens, principalmente pelos jovens advindos de classes populares. A ideia de 

9  Discussão realizada no IV Simpósio Internacional sobre a Juventude Brasileira (JUBRA), em 
abril de 2010. Notas registradas pela pesquisadora.
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moratória social se confunde com a noção de tempo livre, que foi se delineando 

como uma situação que todos os segmentos juvenis devem/deveriam experi-

mentar. Quando essa não se consolida, o sentimento que fica para muitos des-

ses grupos é de culpabilização, complexo de inferioridade e frustração.

O fato de nem todos os jovens vivenciarem a moratória social faz surgir 

uma segunda característica que auxilia o entendimento da juventude, que é o de 

moratória vital, um processo que complementa a moratória social. A moratória 

vital, por sua vez, diz respeito a um fenômeno que se estende a todos os seg-

mentos juvenis, e se traduz como um sentimento de imortalidade, de crença na 

força física e intelectual de ser jovem. É um capital energético, uma característica 

da juventude que a diferencia dos adultos (MARGULIS E URRESTI, 1996).

Sabe-se bem que, dadas as diversidades juvenis, perpassadas principal-

mente por questões de classe, para muitos grupos juvenis estas vivências e os 

próprios tempos de juventude em si são encurtados – para jovens pobres de uma 

maneira geral; da zona urbana ou rural; jovens do sexo feminino, que em muitas 

realidades, independente da classe social, veem-se obrigadas a assumir res-

ponsabilidades mais cedo, se comparado aos meninos, pelo fato de a sociedade 

acreditar que “mulher tem que ter independência financeira” – o discurso de que 

mulher “tem que estudar, trabalhar e se formar para não depender de marido”, é 

muito forte na sociedade brasileira. E por fim, de jovens trabalhadores ou mesmo 

em busca de trabalho, que precisam “anular” seu tempo livre para se dedicar à 

profissão ou a busca de um trabalho.

A moratória vital exercida por alguns grupos juvenis pode até levar a um 

relativo gosto pelo perigo, na vivência de situações desafiadoras, e em alguns 

extremos, pôr em risco à própria saúde, ou até mesmo a própria vida destes 

segmentos. “A moratória vital é o crédito temporal, um algo a mais e que tem 

vinculações com o aspecto energético do corpo. Essa moratória se identifica com 

a sensação de imortalidade tão própria dos jovens” (CAMACHO, 2004, p. 332).
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Moratória social e vital então são fenômenos que têm estreita relação com 

etnias, gênero, locais de moradia, por exemplo. Ou seja, jovens pobres, negros, 

índios, mulheres pertencentes à zona rural, podem ter menos moratória social se 

comparados a outros grupos. No entanto, todos são jovens porque têm moratória 

vital.

1.2.2 A condição juvenil e as situações juvenis

Já se argumentou acerca da necessidade de as pesquisas acerca da ju-

ventude, mesmo as de enfoque sociológico, da realização de um recorte opera-

cional a fim de definir um grupo de idade, deixando visível quem são os sujeitos 

investigados.

No Brasil, parecia convencional considerar como jovem o sujeito perten-

cente à faixa etária compreendida entre 15 e 24 anos, sob a forte influência da 

Organização das Nações Unidas – a ONU, que definiu por longa data ser esse o 

tempo da juventude. Esse panorama começou a se modificar em virtude de um 

fenômeno de prolongamento da juventude, e em 200510 a recém criada Secreta-

ria Nacional de Juventude redefiniu essa padronização alargando um pouco mais 

esse período, considerando então como jovem o cidadão ou cidadã com idade 

entre 15 e 29 anos.

A noção de condição juvenil remete a essas discussões clássicas em tor-

no de ciclos da vida, que podem ser descritos tendo início com o nascimento, 

passando pela entrada na escola e conclusão do aprendizado escolar, e poste-

riormente, pela inclusão no mercado de trabalho, a conquista da independência 

econômica, a saída da casa dos pais, a constituição de família (casamento e 

filhos), e terminando com a aposentadoria e morte.

Embora repetitivo, é forçoso considerar que esse padrão rígido e previa-

mente delimitado não corresponde e não é aplicável a todos os jovens. Assim, 

10  Conforme Lei de nº. 11.129, de 30/06/2005.
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Camarano (2006) aponta que as experiências de vida e as expectativas da atual 

geração de jovens são mais complexas e menos previsíveis que das gerações 

predecessoras, sugerindo que os modelos lineares de transição estão se tornan-

do cada vez mais inapropriados para o contexto de mudança social e econômica 

das últimas décadas (p. 27).

Abad (2003) afirma que essa trajetória linear de transição da infância para 

a maturidade tem sofrido a influência de um processo de desinstitucionalização 

dos jovens, configurado sob algumas causas, a saber:

• A crise da família tradicional e a multiplicação de novas formas de família, 

que redefine os papéis sociais, bem como seus limites e funções;

• O esgotamento da ilusão da mobilidade e ascensão social por meio da 

educação ou do pleno emprego;

• A emergência de criação de leis e políticas públicas para o jovem reconhe-

cido nessa dimensão da diversidade e que contemple essas novas realidades;

• A dissolução da ideia de Nação ou Território, provedor e protetor dos di-

reitos sociais.

Aliadas a essas dimensões, Abad (2003) cita ainda a diminuição do período 

da infância e o despontar de uma adolescência precoce; a eliminação da ideia 

linear de transição da juventude pelo circuito família – escola – emprego e a 

emergência de novas formas de aldeia global com forte influência da mídia. Para 

o autor, esses fatores colaboram para o reconhecimento dessa nova condição 

juvenil (p. 23-24).

Para Urresti11 estas clássicas transições: dos estudos ao trabalho, geran-

do independência econômica, habitacional, etc., levando, por conseqüência, à 

maturidade psicoafetiva que leva a construir sua própria família (casal) e poste-

11  Discussão realizada no IV Simpósio Internacional sobre a Juventude Brasileira (JUBRA), 
em abril de 2010. Notas registradas pela pesquisadora.
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riormente, a chegada de filhos, não tem ocorrido sempre desta forma, o que tem 

levado pesquisadores latino- americanos a concluírem que jovens de classes 

populares não têm moratória social, ou não a vivem em sua plenitude.

Essa chamada desinstitucionalização da condição juvenil faz com que os 

jovens “vivam a juventude” de forma muito distinta da que os jovens de gerações 

anteriores viveram, dadas as mudanças citadas, ocorridas ao longo de todo o 

século passado até os dias de hoje. Abramo (2008) acrescenta ainda algumas 

outras

(...) transformações econômico-sociais, no mundo do trabalho, no campo 
dos direitos (por exemplo, as resultantes da coibição do trabalho infantil 
e a extensão da escolarização), e da cultura (uma intensa valorização da 
imagem e valores juvenis. Mas também pela ação dos próprios jovens: 
como aponta Morin (1986), por exemplo, as culturas juvenis do pós-guer-
ra vieram introduzir conteúdos positivos à condição juvenil, ligados ao 
lazer e à experimentação, assim como trouxeram para o campo visível 
de sua vivência os filhos das classes trabalhadoras (p. 42-43).

A situação juvenil, por sua vez, refere-se aos mais distintos processos 

percorridos e experimentados pela condição juvenil a partir de uma diversi-

dade de recortes – origem urbana ou rural, gênero, etnia ou raça, e por fim de 

classe. Cada grupo vai percorrer trajetórias muito específicas, por isso, heterogê-

neas, dada a diversidade das condições juvenis.

A caracterização apresentada da juventude na atualidade representada pe-

los conceitos de moratória social e vital e a condição e situações juvenis se justifi-

ca, mais uma vez para ratificar a concepção de juventudes, no plural, no sentido 

de concebê-la em sua heterogeneidade e complexidade. A discussão apresen-

tada permite a observação de uma pluralidade de situações, de sujeitos que 

percorrem diferentes trajetos, e por isso, demandantes de políticas públicas de 

juventude diversificadas. “Poderão ser de inclusão, afirmativas de identidades e 

formas de expressão voltadas para o presente, ou de integração na vida adulta, 

mas o que as unifica deve ser sua inserção no campo de luta pelos direitos e de 

construção da democracia” (SPOSITO, 2003, p. 73).
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1.3 JUVENTUDES E TRABALHO NO BRASIL: ALGUNS PONTOS 
INICIAIS

A discussão acerca da juventude articulada às dimensões do mundo do 

trabalho surge nos países latino-americanos e especificamente no Brasil, a partir 

dos anos 1970, no contexto dos debates do jovem visto como problema social. 

A juventude problematizava a continuidade e/ou a transformação social, como 

já se discutiu neste capítulo, e dentre os problemas que emergiam12, a inserção 

profissional era um dos mais urgentes.

Paralelamente, é a partir desse período que se refletem nos países em 

desenvolvimento as grandes e inúmeras transformações que atravessavam o 

mundo do trabalho13, das quais se podem destacar algumas: o advento de novas 

tecnologias, com a mudança da base eletromecânica para a microeletrônica; no-

vos modelos organizacionais; transformações nas formas de ocupação por parte 

dos trabalhadores e o desaparecimento de algumas funções e o surgimento de 

outras, mais flexíveis, transitórias e complexas. Essas modalidades que surgem 

na exploração capital-trabalho trazem a tona o debate da necessidade de um 

novo trabalhador, num contexto de precarização das relações de trabalho e de-

semprego.

Ao encontro deste cenário de precarização do trabalho, bem como de suas 

relações, dados do último Censo Brasileiro (IBGE, 2000) e indicadores sociais 

(IBGE, Pnad, 2006) mostram o contínuo crescimento das desigualdades sociais 

no país. Dentro do quadro global de desigualdades sociais, os jovens se apresen-

tam como uma população especialmente vulnerável, e se configuram como um 

dos grupos sociais mais afetados pelo aumento das taxas de desemprego, por 

isso, demandantes de políticas públicas que possam promover a garantia de di-

12  Pais (1990) cita alguns problemas que envolviam o jovem neste período e que chamava a 
atenção dos poderes públicos e da sociedade civil: a delinqüência juvenil; o envolvimento dos 
jovens com a política; os problemas com as drogas, com a escola, com a família, dentre outros.
13  Esse processo será melhor detalhado no capítulo subseqüente.
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reitos sociais sistematicamente sonegados em ampla escala no Brasil (DAYRELL 

& CARRANO, 2002).

Dentre inúmeras pesquisas que têm demonstrado a centralidade do traba-

lho para os sujeitos juvenis, duas merecem destaque: a primeira, intitulada, “Per-

fil da Juventude Brasileira”, de iniciativa do Projeto Juventude/Instituto Cidadania, 

com a parceria do Instituto de Hospitalidade e do SEBRAE, entrevistou cerca de 

3500 jovens, de 15 a 24 anos, e mostrou que o trabalho é o 2º assunto que mais 

interessa os jovens, perfazendo uma porcentagem de 37% dos entrevistados; no 

que se refere às preocupações, o trabalho/emprego/desemprego/futuro profissio-

nal é a segunda grande preocupação dos segmentos juvenis, perdendo apenas 

para a violência existente que tanto afeta os jovens atualmente. A segunda pes-

quisa foi realizada pelo IBASE, no ano de 2005, e confirmou essa realidade – o 

trabalho tem sido a primeira ou segunda grande preocupação dos grupos juvenis, 

principalmente aos pertencentes às classes populares.

Estudos apontam ainda as principais dificuldades do acesso dos jovens ao 

trabalho e ao emprego: a busca por profissionais qualificados e com experiência 

diminuem as possibilidades de se conseguir um trabalho; a significativa mobili-

dade dos grupos juvenis frente ao trabalho – ora ocupando atividades em tempo 

parcial, ora em atividades temporárias, ora em trabalhos de curta duração e, por 

fim, as intensas modificações no mundo do trabalho (PAIS, 1990).

Diante desse breve panorama acerca da situação do jovem frente ao mundo 

do trabalho, é inegável que este se configura como de suma importância para os 

segmentos juvenis. O trabalho é importante para os jovens não apenas da pers-

pectiva da sobrevivência. Faz-se relevante também por possibilitar outras vivên-

cias da condição juvenil, como acesso ao lazer, ao consumo, e à realização pes-

soal em muitas outras áreas. Assim há a necessidade do pleno reconhecimento 

de que o trabalho é um direito dos jovens e um componente essencial à sua 

formação como indivíduo e cidadão.
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1.4 JUVENTUDES E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: O QUE SE TEM 
A DIZER?

São notórios os avanços obtidos com o fenômeno da expansão nas matrí-

culas nas redes públicas de ensino nos últimos anos – 98,8% dos jovens brasilei-

ros, na faixa etária compreendida entre 14 e 29 anos, já freqüentaram ou ainda 

freqüentam a escola. Todavia, ainda são inúmeros os desafios, uma vez que 

apenas 22,8% apresentaram a escolarização básica completa; portanto ainda 

são significativos os percentuais referentes aos jovens que precisam interromper 

seus estudos antes de completarem a escolarização (IBGE, Pnad, 2006).

Tal interrupção, em grande parte, está relacionada ao fato de diversos seg-

mentos juvenis necessitarem se afastar dos bancos escolares para trabalhar e 

consequentemente, não conseguirem conciliar estudos e trabalho. Diante disso, 

percebe-se que muitos jovens se inserindo precocemente no mercado de traba-

lho, que sem os atributos exigidos pelas novas dinâmicas do mundo do trabalho, 

submetem-se a funções precárias, constituindo-se como mão-de-obra desqualifi-

cada e de baixo custo, recebendo, consequentemente, baixos salários.

Dados do censo escolar de 2005/2006 mostraram a expansão da esco-

larização para os jovens – quase metade das matrículas concentra-se na faixa 

etária de 18 a 24 anos e que a categoria denominada jovens responde por cerca 

de 80% deste total. Apesar de vir ocorrendo um processo de expansão da rede 

de Educação Profissional e Tecnológica (EPT), que é comumente a associada a 

um alto padrão de qualidade e excelência, contudo a oferta de educação profis-

sional técnica para jovens não só é reduzida, mas também bastante concentrada 

e desigual (IPEA, 2008).

Ao analisar esses dados, uma questão central surge: quem são os jovens 

alunos pertencentes a essa rede? Sem dúvida, não é objetivo de esta pesquisa 
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mapear as condições e as situações que envolvem tais sujeitos; contudo consi-

dera-se relevante trazer algumas análises sobre um recente estudo, a “Pesquisa 

Nacional de Egressos dos Cursos Técnicos da Rede Federal de Educação Pro-

fissional e Tecnológica”, realizada no ano de 2009, que traz dados quantitativos 

desse universo juvenil.

A referida pesquisa14, considerada pelo MEC como feito inédito e apropria-

da para o momento de expansão que está vivendo a rede federal, no contexto de 

criação e ampliação dos Institutos Federais (IFs), traça um balanço da situação 

dos egressos15 da rede federal de EPT, entre os anos de 2003 a 2007. O estudo 

aponta que

(...) a concepção que pauta os processos educacionais das instituições 
da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) e que, 
por conseguinte, orienta a definição dos seus currículos, tem como foco 
a formação do jovem, do trabalhador, na perspectiva de este sujeito, en-
quanto um ser ativo, ético e contextualizado, seja capaz de compreender 
a realidade e intervir nela na perspectiva de sua superação; sujeito capaz 
de contribuir para as transformações políticas, econômicas, culturais e 
sociais, imprescindíveis para a construção de um outro mundo possível” 
(BRASIL, MEC, 2009, p. 10).

O ideal proposto para a orientação da construção dos currículos pedagó-

gicos da rede de EPT é sem dúvida, bastante interessante. Inexistem, todavia, 

pesquisas voltadas aos sujeitos desta formação – o jovem, o trabalhador, o aluno 

– que confirmem (ou não) esta realidade conclamada, e mais que isso, que per-

mitam a esses sujeitos sociais avaliarem sua própria formação, para que a partir 

de suas perspectivas, enquanto estudantes pudessem contribuir para a re-formu-

lação das políticas públicas a eles destinadas.

14  O levantamento foi feito junto a 153 instituições (para saber, p. 12). O universo de egres-
sos totalizou em 72.657 registros e a amostra se valeu de um quantitativo de 2.649 jovens.
15  A pesquisa entende como egresso o aluno que efetivamente concluiu os estudos re-
gulares, estágios e outras atividades previstas no plano de curso e está apto a receber ou já 
recebeu o diploma.
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Neste sentido, apontam-se alguns dados16 da pesquisa com os egressos 

– no que se refere aos indicadores da população jovem e dos técnicos de nível 

médio, dos 53,9 milhões de jovens no Brasil, aproximadamente, 80 mil são téc-

nicos de nível médio. Ao se voltar à empregabilidade, a pesquisa evidenciou que 

72% estão inseridos no mercado de trabalho. Observa-se uma maior inserção do 

homem no mercado de trabalho, 74%, contra 66% das mulheres (p.17).

Dos que estão trabalhando, 49% dos entrevistados disseram trabalhar na 

área correspondente ao curso técnico que cursaram; 29% estão em outra área e 

22% estão parcialmente na área em que se formaram. Dos que não trabalham na 

área em que se formaram, um total de 74% tem entre vontade e muita vontade 

de trabalhar na área.

No que tange ao rendimento financeiro do técnico, tomando-se como refe-

rência o Salário Mínimo Federal (SM), observa-se que 57% ganha até 3 SM; 11% 

ganha de 3 a 4 SM; 7% ganha de 4 a 5 SM e 8% ganham acima de 5 SM. Em 

relação ao quesito satisfação, consideraram-se satisfeitos uma média de 60% 

dos sujeitos entrevistados.

Quanto à continuidade de estudos, 57% concluiu ou está cursando um cur-

so de nível superior, ficando evidente a preocupação dos egressos com a impor-

tância da continuidade da escolarização para a empregabilidade (p. 29).

Ao fim desta discussão, evidenciam-se que os estudos apontados neste 

capítulo trouxeram grandes contribuições para as discussões referentes à juven-

tude na atualidade. A primeira, e que embasa todas as subseqüentes, sinaliza 

para a necessidade de se considerar a diversidade que envolve a juventude hoje, 

o que conduz a afirmação da existência de juventudes, no plural. Outra contribui-

ção foi a demonstração do avanço referente aos enfoques dados às juventudes, 

16  Os dados foram selecionados de acordo com os objetivos da pesquisa, por decisão da 
pesquisadora.
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deixando de ser vista apenas de uma perspectiva do “vir-a-ser” e do problema so-

cial, sendo concebida igualmente como uma categoria demandante de políticas 

no presente. Há que se considerar ainda a articulação entre juventude, mundo 

do trabalho e educação profissional, e a apresentação de dados relevantes para 

destacar, mesmo que de relance, a presença dos técnicos de nível médio no Bra-

sil, justificando a necessidade de ampliar os estudos envolvendo esses sujeitos.

Difícil é a tarefa de concluir as ideias apresentadas em torno de uma te-

mática tão profícua, heterogênea, complexa, atual, e ainda – acredita-se que por 

muito tempo – em construção. Viu-se que a discussão acerca do trabalho coloca-

-se como uma das grandes preocupações no campo das políticas públicas para 

a juventude e para os próprios jovens, por isso, no capítulo a seguir, far-se-á uma 

análise do mundo do trabalho, seus processos de transformação ao longo das 

últimas quatro décadas, e alguns reflexos no âmbito das políticas públicas e dos 

processos formativos.
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CAPÍTULO 2

AS TRANSFORMAÇÕES 

NO MUNDO DO TRABALHO, 

AS POLÍTICAS SOCIAIS 

E OS IMPACTOS 

NA EDUCAÇÃOS
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O presente capítulo tem como proposta contextualizar as mudanças estru-

turais do capitalismo nos países capitalistas centrais, que influenciaram sobre-

maneira também os países de terceiro mundo, e suas conseqüências no mundo 

do trabalho e nas concepções das políticas públicas e educação.

Marx (1985, p.50) defende a centralidade do trabalho em duas dimensões 

na produção social e histórica dos seres humanos. A primeira se constitui como 

dimensão positiva, na qual o trabalho, criador dos valores-de-uso, faz-se indis-

pensável à raça humana, no sentido de efetivar sua relação com a natureza e de 

manter e eternizar a vida. Igualmente, o trabalho é uma categoria fundante do ser 

sócio-histórico.

O trabalho, como criador dos valores-de-uso, como trabalho útil, é indis-
pensável à existência do homem – quaisquer que sejam as formas de 
sociedade – é necessidade natural e eterna de efetivar o intercâmbio ma-
terial entre o homem e a natureza, e, portanto, de manter a vida humana.

A segunda dimensão vista de uma perspectiva negativa, diz respeito ao 

trabalho estranhado, que é o trabalho regido sob a égide do capital, representa-

da pelo trabalho assalariado, que assume desde sempre uma grande relevância 

na sociedade capitalista. Marx (1985) aponta que o trabalhador, o operário, por 

exemplo, é considerado livre proprietário da sua força de trabalho; livre apenas 

no sentido de que não têm meios de produção para garantir sua subsistência, 

necessitando assim vender a sua força de trabalho.

Nesta análise, o trabalho se torna alienado e nas palavras de Frigotto (2002) 

“mutilador da vida dos trabalhadores”, na medida em que esse processo de alie-

nação faz com que o salário recebido pelo trabalhador represente apenas parte 

do tempo pago pelo que produziu; a outra parte é apropriada pelo empregador, 

ou seja, é alienada17. 

17  Frigotto (2002) aponta que esta exploração é legalizada e formalizada pelo contrato de 
trabalho.
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Voltando a Marx (1985)

No sistema capitalista (...) todos os meios para desenvolver a produção 
se convertem em meios para dominar e explorar o produtor, mutilam o 
operário reduzindo-o a um homem parcial, degradam-no a uma insigni-
ficante peça de máquina; aniquilam, com o tormento do seu trabalho, o 
conteúdo do próprio trabalho...; deformam as condições nas quais ele 
trabalha... transformam o período de sua vida em tempo de trabalho... 
sob o rolo compressor do capital (p. 706).

Antunes (2002) aponta que sob a égide do capitalismo, o trabalhador re-

pudia o trabalho; “não se satisfaz, mas se degrada; não se reconhece, mas se 

nega. Daí que o trabalhador só se sinta junto a si fora do trabalho e fora de si no 

trabalho. Sente-se em casa quando não trabalha e quando trabalha não se sente 

em casa”. O seu trabalho não é, portanto, voluntário, mas compulsório, trabalho 

forçado. Por conseguinte, não é a satisfação de uma necessidade, mas somente 

um meio para satisfazer necessidades fora dele (p.125).

Demo (2006), baseando-se em Marx (1985), afirma ser o trabalho o senti-

do da vida, quando o defende como categoria fundante da sociedade; contudo 

caminha para além dos estudos marxistas, entendendo como trabalho “toda ati-

vidade humana que gera algum valor, não apenas mercantil, mas vital, material 

ou imaterial” (p.02).

O trabalho, neste sentido, deve ser visto ultrapassando as questões capita-

listas e degradantes de nosso tempo. Assume, nesta perspectiva, outros valores, 

não se detendo apenas ao produtivo, constituindo-se como direito dos seres hu-

manos, uma vez que trabalho é a possibilidade de que todos deveriam ter/possuir 

meios para construir seu conhecimento (principal força produtiva do trabalho).

O trabalho, assim, não é só atividade externa, mas é igualmente dinâmi-

co, próprio da natureza humana; é o uso da energia para manter-se vivo, para 

nascer, estudar, morrer; pensar é trabalho; o não-trabalho, o lazer, o rir, o chorar 

também é trabalho; o ser humano precisa trabalhar para evoluir, para formar-se, 

para fazer-se (DEMO, 2006).
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Nas palavras do autor citado

Trabalho não é apenas sina, tortura, é realização e auto- realização, 
quando conseguimos trabalhar com prazer, por prazer, quando desabro-
chamos a subjetividade (...) Assim como todo ser vivo luta para aprender, 
existir, sobreviver, manter-se vivo, disputar lugar próprio, assim os seres 
humanos não podem evitar trabalhar como condição de existência. Se 
assim é, melhor será ver o trabalho com bons olhos, sem perder de vista 
suas faces negativas. Não trabalhar é morrer, disso sabem os idosos 
que, desiludidos com a aposentadoria, gostariam de trabalhar, não aque-
le trabalho fastidioso e vazio da fábrica, mas aquele que realiza valores 
e, sobretudo auto-realiza (...). Disso sabem as crianças que precisam 
estudar firme para divisar um mundo melhor. Disso sabem as mulheres 
que precisam dividir as energias entre maternidade e profissão. Disso 
sabem os trabalhadores, mesmo quando espoliados ignobilmente pelo 
capitalismo. Disso sabem os voluntários que querem trabalhar para os 
outros (p.05).

2.1 TRANSFORMAÇÕES POLÍTICO-ECONÔMICAS DO                                              
CAPITALISMO NOS ANOS FINAIS DO SÉCULO XX: DA                                       
RIGIDEZ DO FORDISMO AO REGIME DE ACUMULAÇÃO                                                                                        
FLEXÍVEL

Nos últimos anos do século XX, mais precisamente a partir da década de 

1970, ocorreram grandes transformações político-econômicas nos países de ca-

pitalismo avançado, e posteriormente, nos do terceiro mundo industrializado que 

afetaram incisivamente o mundo do trabalho, em seus aspectos físicos e organi-

zacionais, bem como o âmbito da subjetividade nas formas de ser dos trabalha-

dores.

Tais mudanças surgiram em decorrência das novas necessidades impostas 

pelo capitalismo contemporâneo em função de um grande e novo salto tecnoló-

gico, principalmente nos campos da automação, da robótica, da microeletrônica, 

que por sua vez, alteraram o espaço fabril, os padrões de organização industrial 

vigentes, a produção do capital, e por conseqüência, as relações de trabalho nos 

processos de gestão, organização e produção.



52 53Christiane Menezes Rodrigues

Escola e trabalho: representações sociais de jovens alunos da educação profissional e tecnológica e seus projetos de futuro

Harvey (1996) aponta, neste contexto, uma transição histórica, que se in-

tensificou nos anos 1980 e 1990, e que ainda está longe de completar-se, de 

uma concepção rígida de produção do capital, denominada “taylorista-fordista” 

para o “regime de acumulação flexível ou toyotista”. Tal transição traz em seu 

bojo inúmeras mudanças nos campos do trabalho, nos processos de produção, 

na reorganização dos espaços, do papel de atuação do Estado, e por fim, no 

campo ideológico.

O autor aponta que a data inicial simbólica do fordismo gira em torno do 

ano de 1914, com a introdução de um sistema de recompensa monetária por 

horas de trabalho, estabelecida por Henry Ford aos trabalhadores da linha auto-

mática de montagem de carros em Michigan, quem, posteriormente, organizou 

um conjunto de tarefas de trabalho fragmentadas segundo padrões rigorosos de 

tempo (HARVEY, 1996: 121). Paralelamente, F. W. Taylor, em “Os Princípios da 

Administração Científica”, descreveu como a produtividade do trabalho poderia 

ser aumentada através da decomposição de processos de trabalho, tendo como 

foco a eficiência e a eficácia operacional na administração industrial.

Neste contexto, surge o modelo taylorista-fordista que tinha como princi-

pais características: a) no que tange ao processo de produção: a produção em 

massa de bens homogêneos; a uniformidade e a padronização; a edificação de 

grandes estoques; b) no que se refere ao trabalho: a realização de uma única 

tarefa pelo trabalhador; alto grau de especialização de tarefas; pouco ou nenhum 

treinamento no trabalho; e a organização vertical do trabalho; c) em relação ao 

espaço: divisão espacial do trabalho e a homogeneização dos mercados regio-

nais de trabalho; d) em relação ao estado: busca por sistemas de regulamenta-

ção; rigidez; socialização do bem-estar social (o Estado de bem-estar social); 

intervenção direta na economia e a estabilidade internacional através de acordos 

multilaterais; e por fim e) no que diz respeito à ideologia: o consumo de massa 
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de bens duráveis; o modernismo; a totalidade e a socialização (HARVEY, 1996: 

167-169).

É com o término da Segunda Guerra Mundial que o modelo fordista se 

consolida em âmbito mundial e passa a orientar as formas de pensar, organizar 

e o fazer dos processos de trabalho capitalistas. Os pilares para a solidificação 

desse modelo, que para uns se constituiu como um novo modelo de organização 

societal, e para outros, como um processo de trabalho, são: a organização do 

trabalho, o grande capital corporativo e o Estado-Nação (ibidem, p. 125).

Este último ator teve grande importância na sustentação do modelo fordista 

nas sociedades capitalistas, visto que se constituiu como o grande responsável 

por regular as crises de superprodução no mundo capitalista, uma vez que os 

mecanismos auto- reguladores da economia podiam não responder de forma 

adequada à manutenção desse sistema. Constituiu-se assim, o que muitos es-

tudiosos classificaram como Estado de Bem-Estar Social (EBES), que segundo 

Harvey (1996), tinha funções claramente definidas de propiciar estabilidade nos 

empregos para continuar estimulando o processo de produção e consumo em 

massa, regular os investimentos públicos e as relações de trabalho.

(...) o Estado, por sua vez, assumia uma variedade de obrigações. Na 
medida em que a produção de massa, que envolvia pesados investimen-
tos em capital fixo, requeria condições de demanda relativamente está-
veis para ser lucrativa, o Estado se esforçava por controlar ciclos econô-
micos com uma combinação apropriada de políticas fiscais e monetárias 
no período pós-guerra. Essas políticas eram dirigidas para as áreas de 
investimentos públicos – em setores como o transporte, os equipamen-
tos públicos, etc. – vitais para o crescimento da produção e do consumo 
de massa e que também garantiam um emprego relativamente pleno. Os 
governos também buscavam fornecer um forte complemento ao salário 
social com gastos de seguridade social, assistência médica, educação, 
habitação, etc. Além disso, o poder estatal era exercido direta ou indire-
tamente sobre os acordos salariais e os direitos dos trabalhadores na 
produção (p. 129).

Offe (1989) afirma que a partir do período em que se inicia a Segunda 

Guerra Mundial, o Estado Social serviu como uma fórmula de paz, que se pro-
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punha a fornecer assistência e apoio – em dinheiro ou em serviços aos cidadãos 

em condição de miséria. Nesse período, as instituições do EBES se mantiveram 

dado o contexto de bem-estar e economia crescente.

O EBES ou Welfare State se consolidou nos países europeus como conse-

qüência da expansão do capitalismo após a Revolução Industrial, paralelamente 

a um movimento de consolidação e fortalecimento de um Estado Nacional. De 

acordo com Draibe (1988) “seu início efetivo dá-se exatamente com a superação 

dos absolutismos e a emergência das democracias de massa” (p.21). Arretche 

(1995), por sua vez, afirma que

(...) o Welfare State é um desdobramento necessário das mudanças pos-
tas em marcha pela industrialização das sociedades; uma resposta das 
necessidades de acumulação e legitimação do sistema capitalista; resul-
tado de uma ampliação progressiva de direitos: dos civis aos políticos, 
dos políticos aos sociais; resultado de um acordo entre capital e trabalho 
organizado, dentro do capitalismo (p. 22).

No Brasil, predominou o EBES entre os anos 1930 a 1970 (CASTRO, 

2006). No entanto este EBES não abarcou as reais necessidades da população, 

uma vez que os programas sociais existentes pouco contribuíram para reduzir as 

acentuadas desigualdades sociais. Não houve, assim, uma articulação entre os 

processos de expansão quantitativa e a melhoria da qualidade dos bens e servi-

ços prestados.

A autora aponta algumas características desse período: centralização de 

recursos; fragmentação e superposição de políticas e programas sociais; inefi-

ciência do gasto social; clientelismo na distribuição de recursos e benefícios; re-

gressividade do gasto público; quase total ausência de avaliação dos programas; 

interesses burocráticos, corporativos e privados nas definições e na dinâmica de 

financiamento da máquina social do Estado.

Em meados dos anos 1960, em um panorama mundial, já havia indícios 

de problemas sérios na rigidez imposta pelo fordismo. Em 1975, Nova Iorque, 
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cidade com um dos maiores orçamentos públicos do mundo, começa a apre-

sentar um quadro de falência técnica. As taxas de produtividade diminuem con-

sideravelmente em virtude do declínio das altas taxas de consumo; com isso, 

aumentam-se os índices de desemprego e o EBES não consegue mais suprir “à 

sua maneira” o controle dos processos econômicos, bem como de propiciar um 

sistema de seguridade social aos cidadãos (HARVEY, 1996).

Para Offe (1989), é nesse período que muitas sociedades capitalistas pas-

sam a questionar a “fórmula de paz” vigente, tornando o Estado objeto de dúvida, 

de crítica profunda e de conflito político, muito mais do que econômico. O autor 

acredita que a crise do EBES foi a crise da superacumulação; crise política, na 

medida em que o Estado perdeu o apoio dos empresários e também dos traba-

lhadores.

Harvey (1996,) acredita que esse movimento é inerente ao sistema capita-

lista: o capitalismo é tecnológica e organizacionalmente dinâmico – daí a neces-

sidade da transposição de um regime rígido por um modelo mais flexível, capaz 

de atender as novas demandas colocadas à adequação da produção lógica do 

mercado. Entretanto, esse novo modelo não exclui totalmente o modo fordista 

de produção. É possível ver, numa mesma fábrica, por exemplo, modos de pro-

dução rígidos e flexíveis (ANTUNES, 1995). Sendo uma forma própria do capi-

talismo contemporâneo, Harvey (1996) afirma, neste sentido, que não há nada 

de novo – esse é apenas um curso periódico do capitalismo. O diferencial é que 

nessa etapa, a superexploração, os altos níveis de desemprego e o retrocesso 

da ação sindical parecem processos dados e naturalizados.

Na concepção de Antunes (2002), o modelo taylorista-fordista da organiza-

ção da produção e dos processos de trabalho, foi se metamorfoseando, assumin-

do novas denominações, como por exemplo – neofordismo, neotaylorismo e pós 

fordismo, até alcançar o padrão final, de “regime de acumulação flexível”, que 

penetra o mundo do trabalho, e por fim, substitui o padrão fordista dominante. 
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Esse novo modelo, dadas as novas demandas materiais e subjetivas, influencia 

sobremaneira a construção de novos padrões da força-de-trabalho, pautados em 

uma gestão participativa e de qualidade, e tem como conseqüência drástica a 

substituição ou mesmo eliminação dos direitos do trabalhador.

O “regime de acumulação flexível” ou toyotista ficou assim conhecido dada 

a grande revolução técnica na indústria japonesa, que exigia um processo ágil 

e lucrativo da produção de mercadorias, alimentado pela polivalência do traba-

lhador japonês. Esse processo ocorria paralelamente em grandes nações de in-

dustrialização avançada como a Itália, Suécia, Estados Unidos e Alemanha, por 

exemplo, e acabaram por alcançar também os países de terceiro mundo com 

uma economia mais avançada na perspectiva do acúmulo do capital.

Tal modelo prima pela competência e competitividade em busca de um 

ganho cada vez maior nas taxas de consumo, e por conseqüência, nos lucros, 

e apresenta algumas características, que obviamente, se contrapõem ao regime 

anterior: flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados, dos produtos e 

dos padrões de consumo.

Esse novo quadro gera um desenvolvimento pautado na desigualdade, tra-

zendo uma verdadeira revolução no âmbito do trabalho: diminuem-se os postos 

de trabalho formais e estáveis, fazendo surgir o grande “setor de serviços” – que 

se baseia na subcontratação, na competição no interior dos processos de traba-

lho, e por conseqüência, aumenta todas as formas de risco para os trabalhado-

res, incluindo o de perder o próprio posto de trabalho.

Antunes (1995) fundamentado em Coriat (1992) argumenta que o regime 

de acumulação flexível se apresenta em quatro fases. A primeira tem como ele-

mento fundante a necessidade de o trabalhador operar várias máquinas simul-

taneamente. Essa realidade se inicia na indústria automobilística e expande-se 

para outras indústrias dos mais diversos ramos. A segunda fase se fundamenta 

na necessidade de a empresa atender a crise financeira, aumentando a produ-
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ção, sem aumentar, todavia, o número de trabalhadores. A terceira, por sua vez, 

volta-se à questão da importação das técnicas, na lógica do “produzir o necessá-

rio e fazê-lo num melhor tempo”. E a última fase, é a expansão da importação das 

técnicas para empresas subcontratadas e fornecedoras (ANTUNES: 1995:27-30 

apud CORIAT, 1992).

2.1.1  As intensas transformações no mundo do trabalho face ao                             

modelo de acumulação flexível

As transformações em curso, em maior ou menor escala, dependendo de 

variáveis econômicas, sociais, políticas, culturais, dentre outras, dos diversos paí-

ses onde são vivenciadas, afetam diretamente o operariado industrial tradicional, 

acarretando metamorfoses nos “modos-de-ser” dos trabalhadores. A influência 

da crise do capital alcança como se vê, não somente a materialidade dos proces-

sos de produção, mas também afeta a consciência, a subjetividade do trabalho, 

bem como suas formas de representação (ANTUNES: 1995: 34-35).

Para Coriat (1992) esse processo de transformações que ocorreram nos 

anos finais do século XX no âmbito do mundo do trabalho, tinha como propósito a 

desespecialização e polivalência dos operários profissionais qualificados, trans-

formando-os em trabalhadores multifuncionais (ANTUNES, 1995: 26). Surge 

neste contexto, o princípio do trabalho em equipe, rompendo o caráter parcelar 

típico do fordismo; os processos de flexibilização, terceirização e subcontratação; 

o ideal de controle de qualidade total, com a eliminação do desperdício e a gerên-

cia “participativa”; estes são alguns elementos que se propagaram intensamente. 

Como intensamente também se dissemina a exploração dos trabalhadores, que 

assistem à flexibilização de seus direitos, no aumento das horas extras e na afir-

mação de trabalhos temporários ou subcontratados.

Os debates sociológicos sobre as transformações atuais no mundo do tra-

balho têm apontado para uma forte tendência à terceirização da atividade econô-
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mica, ao crescimento do desemprego e a precarização do emprego assalariado. 

Além disso, as análises sobre as transformações já citadas têm colocado em 

xeque a questão da qualidade do emprego, que vem representada pelo conceito 

de flexibilização, expressão que envolve a desregulação dos empregos legais, a 

ilegalidade na contratação, a queda nos níveis de salário e os elevados diferen-

ciais de renda.

Outro processo que merece destaque acerca das metamorfoses no mundo 

do trabalho e do capitalismo contemporâneo é a crescente heterogeneização, 

seja nos processos e nas relações da produção do capital, que faz surgir um 

aumento do contingente feminino no mercado de trabalho; seja fundamentada 

na subproletarização intensificada, na qual é notória uma expansão do trabalho 

contratado, temporário, parcial e terceirizado.

Para Antunes (1995), as conseqüências mais importantes no interior da 

classe trabalhadora são a redução quantitativa do operariado industrial tradicio-

nal que altera as formas de ser do trabalhador, que ao mesmo tempo, precisa ser 

qualificado (dada a sua polivalência no trabalho) e desqualificado (no que se re-

fere aos setores operários); assim, o trabalho operário torna-se periférico e dual 

em sua força de trabalho.

Se, por um lado, há a necessidade de empregados em tempo integral com 

habilidades facilmente disponíveis no mercado de trabalho, por outro lado, ne-

cessita-se de empregados em tempo parcial, empregados casuais, tendo menos 

segurança de emprego que o primeiro grupo periférico. Essa realidade dual re-

vela em seu âmago a processualidade contraditória e multiforme, que se com-

plexificou, fragmentou, heterogeneizou, o que o próprio autor denominou como a 

classe-que-vive-do-trabalho, que é tanto masculina como feminina (ANTUNES, 

1995: 54).
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2.2. O PANORAMA DAS POLÍTICAS SOCIAIS E DA EDUCAÇÃO 
NO BRASIL NO SEIO DO PROCESSO DE REESTRUTURAÇÃO 
PRODUTIVA

O novo modelo econômico, marcado por instabilidades e fragilidades de 

seu padrão de financiamento, muito sensível ao ciclo e oscilações da economia, 

ao volume de emprego, aos salários e à massa salarial, passa a ser questionado. 

No Brasil, esse movimento de críticas pode ser percebido com maior veemência 

a partir da década de 1980.

É no bojo desta nova realidade que se começa a discutir o panorama das 

políticas sociais no Brasil. Retomando os estudos de Castro (2006) se pode afir-

mar que foi a partir de meados dos anos 1980 que as políticas sociais no Brasil 

passam a integrar a agenda reformista nacional, buscando a democratização.

Em resumo, no plano político-social as regras de inclusão/exclusão, os pri-

vilégios e as desigualdades, os modos hipercentralizados de organização, ges-

tão e decisão são postos em xeque. Várias tentativas de reestruturação deste 

sistema são encaminhadas e desembocam na Carta Constitucional de 1988, que 

registra a ampliação e a extensão dos direitos sociais, a universalização do aces-

so e a expansão da cobertura em várias áreas. Todavia, para Castro (2006), os 

avanços foram parciais e modestos.

Uma nova agenda, em meados dos anos 1990, redefine os termos da re-

forma das políticas sociais anunciadas na década anterior. Esta etapa se carac-

teriza pela tensa conciliação dos objetivos macroeconômicos da estabilização 

com metas de reformas sociais voltadas para a equidade no âmbito dos direitos 

sociais.

Podem-se destacar algumas características deste período: nova institucio-

nalidade participativa da política social; alteração dos parâmetros de gasto dos 

programas universais e reforço do papel redistributivo do gasto social federal em 
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relação a desigualdades regionais e locais; descentralização dos programas e 

da execução do gasto; introdução de critérios técnicos na alocação de recursos; 

melhora dos padrões de qualidade das redes públicas de serviços sociais (CAS-

TRO, 2006).

Farah (2006) aborda o surgimento de novos campos de atuação nesta di-

nâmica e a extensão dos direitos da cidadania e do desenvolvimento local com 

perspectivas de ampliação de direitos e sustentabilidade. Estes campos se con-

figuram a partir de iniciativas voltadas ao atendimento de segmentos da popu-

lação no sentido de universalizar o acesso às políticas públicas e romper com a 

segmentação e exclusão que marcaram o sistema de proteção social no Brasil 

até os anos 1980.

Destacam-se programas para crianças, adolescentes, jovens, idosos, gru-

pos indígenas e étnicos, portadores de necessidades especiais, mulheres, traba-

lhadores, população rural, dentre outros. As políticas e programas que se voltam 

para os segmentos mencionados representam a consolidação de um processo 

de extensão da cidadania, numa perspectiva de reconhecimento da diversidade 

e da diferenciação entre os cidadãos, evidenciando um processo de discrimina-

ção positiva ao atender de forma privilegiada segmentos até então excluídos.

Utilizam-se ainda os referenciais de Castro (2006) para analisar as princi-

pais mudanças obtidas nos principais indicadores sociais no período acima des-

crito: queda significativa da mortalidade infantil, queda no índice de analfabetis-

mo, universalização do ensino fundamental, com extensão para o ensino médio 

e para o ensino de jovens e adultos, dentre outros.

No entanto, ainda são muitos os desafios, uma vez que persistem as 

desigualdades sociais no Brasil. Farah (2006), dentre outros pesquisadores, têm 

mostrado que 10% dos mais ricos detêm 50% da riqueza nacional, elevando os 

níveis de pobreza e miséria no país. Atualmente, a pobreza atinge 53 milhões de 
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brasileiros, dos quais 22 milhões encontram-se em condição de miséria. Para-

lelamente, a crise fiscal do Estado trouxe tempos de crescente desemprego e 

precarização do trabalho, conforme aqui já se discutiu.

Essa realidade mostra que há a necessidade de se avançar mais para um 

modelo de desenvolvimento no qual a cidadania seja o centro de sua agenda. 

Para isso, há que se considerar os estudos de Wolfe (1992) que aponta três ca-

minhos para o desenvolvimento: o Estado, o mercado e a sociedade civil. Segun-

do Wolfe (1992), os Estados e os mercados há muito dominam a forma como se 

pensa o desenvolvimento. O foco recaía, portanto, na política e/ou na economia. 

A sociedade civil, ao contrário, tem sua preocupação com o social, mais do que 

com o econômico e o político. Voltam-se às famílias, às comunidades, às organi-

zações voluntárias, aos sindicatos e aos movimentos de base espontâneos, por 

isso, esta instituição é disponível e aberta às pessoas comuns, à vida cotidiana.

Em síntese, as ideias defendidas por Wolfe (1992) buscam o fortalecimento 

da sociedade civil. Para o autor, a democracia (cidadania política de direitos e 

deveres) e o mercado vêem as pessoas em abstrato. Na concepção da demo-

cracia, os indivíduos são vistos pela ótica dos direitos e deveres e não podem 

ser colocados em risco por causa de exceções locais e contingentes (eqüidade/

reconhecimento). O mercado, por sua vez, vê a partir dos cálculos econômicos.

A perspectiva da sociedade civil na teoria do desenvolvimento levanta a 

questão de como balancear as características de um mundo em que se vivem 

idealizações de um mundo no qual se gostaria de construir. A defesa é trabalhar 

com o que já existe e o que poderia estar disponível amanhã. Cada vez mais, 

o fortalecimento das instituições da sociedade civil será alinhado com a criação 

de estruturas de democracia e de riqueza, à medida que tentamos responder à 

questão do desenvolvimento: para quê?
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Em uma época de preocupação profunda com as questões sociais e com o 

meio ambiente, por exemplo, os mercados e os Estados não podem ser os úni-

cos caminhos para o desenvolvimento. Os aspectos sociais terão de se tornar 

tão importantes quanto os políticos e econômicos. Sustentabilidade requer uma 

visão das necessidades e bem estar humanos que incorporem as variáveis não-

-econômicas, como educação e saúde para todos, ar e água pura, e a proteção 

da beleza natural.

Nesta análise, sempre haverá um papel a ser desempenhado pela socie-

dade civil no processo de desenvolvimento; certamente as principais alavancas 

são, e serão sempre, econômicas e políticas. A questão a ser defrontada não é 

se o desenvolvimento é possível, mas que tipo de desenvolvimento será, e para 

responder a esta pergunta, o social deverá se tornar parte do foco das políticas, 

tanto quanto o econômico e o político. Para Wolfe (1992) a dualidade (mercado-

-Estado) deve se tornar uma trindade, na qual a sociedade civil não pode mais 

ser ignorada.

2.2.1. O rumo das políticas educacionais frente às mudanças no                 

mundo capitalista

O processo assinalado por Wolfe (1992) acerca da importância e o fortale-

cimento da sociedade civil para o desenvolvimento e a manutenção de uma so-

ciedade sustentável é indiscutível. No Brasil, a sociedade civil teve um destaque 

fundamental nos anos 1980 com o processo de (re) democratização pós regime 

militar, principalmente na organização e mobilização no campo educacional.

A referida década inaugura a existência de algumas entidades de extrema 

relevância para o cenário educacional, com destaque para a Associação Nacio-

nal de Educação (ANDE), Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa 

em Educação (ANPED) e o Centro de Estudos Educação e Sociedade (CEDES). 

De igual forma, ocorrem muitas experiências positivas em muitos estados brasi-
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leiros, com políticas educacionais de interesse popular18 (SAVIANI, 2008).

Redefinem-se as relações Estado/sociedade civil no momento em que os 

movimentos sociais pressionam por novos projetos e se afirmam como interlocu-

tores na definição de políticas públicas. Com isso, assiste-se a um fortalecimento 

da sociedade civil e entram em cena novos personagens, que lutaram em prol de 

um processo de redemocratização (organização de professores, pesquisadores, 

estudantes de graduação e pós-graduação, empresários do ensino, escola con-

fessionais, etc.), nos três graus de ensino.

Saviani (2008) aborda esse processo

A organização dos educadores na referida década pode, então, ser ca-
racterizada por meio de dois vetores distintos: aquele caracterizado pela 
preocupação com o significado social e político da educação, do qual de-
corre a busca por uma escola pública de qualidade, aberta a toda a popu-
lação e voltada precipuamente para as necessidades da maioria, isto é, 
a classe trabalhadora; e outro marcado pela preocupação com o aspecto 
econômico-corporativo, portanto, de caráter reivindicativo (p. 404).

No contexto de transição de um Estado autoritário advindo do período mi-

litar para o Estado de Direito, as políticas educacionais passam a ser vistas por 

uma ótica da cidadania e do direito.

De acordo com Brito (2002) as políticas sociais definidas no regime militar 

tinham um cunho autoritário e centralizador, tendo como propósitos: regular o 

conflito social; difundir a ideologia da segurança nacional e abrir o campo dos in-

vestimentos privados na área social. Os recursos destinados às políticas sociais 

foram restringidos e as áreas da educação, saúde e previdência, por exemplo, 

foram utilizadas para estimular a iniciativa privada.

Segundo Brito (2002) as mudanças estruturais da sociedade pós-industrial 

fizeram nascer a ideia das políticas educacionais como políticas públicas, situan-

do a educação no contexto e conjunto de atuação e intervenções do Estado na 

área social, abordando os objetivos políticos, as formas de distribuição de recur-

18  Para mais detalhes destas ações, consultar autor acima citado.
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sos e as relações com as classes que dão sustentação a determinado projeto 

político.

Chrispino (2005) aborda os conceitos de política pública e ideologia e seus 

impactos na educação. Explicita assim, sua concepção

Uma política pública é um constructo social e de pesquisa cuja delimita-
ção das fronteiras tem sempre um componente aleatório. Isto significa 
dizer que o conceito de Política Pública será o resultado de inúmeras 
variáveis (constructos) e que seu significado será tão distinto quanto os 
valores, ideologias, contextos, ética, etc. de seu formulador (p. 63-64).

Para o autor, quando se trata de Política Pública não se volta exclusiva-

mente a aspectos externos. Delimita-se uma política pública pelas múltiplas pos-

sibilidades de conexões, de ações, de agentes; resulta do equilíbrio das forças 

diversas e divergentes dos agentes sociais envolvidos. Nesta perspectiva, favo-

rece-se a uma educação diversificada, em que os espaços públicos educacionais 

atendam aos interesses da população e que estes sejam reconhecidos como 

direitos da mesma (BRITO, 2002).

Como já acentuou Saviani (2008), se de um lado o processo de abertura 

democrática permitiu a ascensão de movimentos, entidades e de pedagogias 

contra- hegemônicas, voltadas à educação popular, através de visões libertado-

ras19, de outro, a crise da sociedade capitalista, que afetou incisivamente a edu-

cação, a partir dos anos finais da década de 1980 e início dos anos 1990, ratificou 

a importância da escola à medida que esta instituição se voltou para a dinâmica 

do processo econômico- produtivo.

Neste novo contexto, instituições e organizações financeiras internacionais, 

como o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Banco Interamericano de Desen-

volvimento (BID), o Banco Mundial, dentre outros, “ampararam a continuidade” 

19  O autor afirma, por sua vez, que os resultados pedagógicos no bojo desta abertura demo-
crática não foram muito animadores, visto que políticas de esquerda no regime militar foram 
frustrantes, e num período posterior, nos anos 1990, o sucesso não foi obtido pelo fato da as-
censão dos governos neoliberais.
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do desenvolvimento nacional através de uma série de financiamentos em todas 

as áreas, inclusive a educacional.

A educação, assim, adaptou-se a esse processo de reestruturação produti-

va, servindo consequentemente aos interesses impostos pelo capital, através da 

formação dos cidadãos. Neste sentido, a educação escolar, sofre incisivamente 

essas mudanças neoliberais na medida em que é enxertada de princípios admi-

nistrativos empresariais e gerenciais, devendo por conseqüência, mostrar resul-

tados positivos em resposta aos financiamentos recebidos.

Bruno (2000) explicita que ao lado da família e do meio social mais amplo, a 

escola é uma das esferas de produção de capacidade de trabalho. Por esse mo-

tivo, é ela objeto de tantas discussões e, mais, de propostas de reestruturação. 

Para a autora, numa sociedade rasgada por contradições cada vez mais agudas, 

“a esfera ideológica assume grande importância enquanto elemento de coesão 

social” (p.39)

Frigotto (1999) afirma que nessa lógica, há a preponderância de aspectos 

econômicos na educação, em detrimento de outros, de ordem social ou cultural, 

por exemplo. Há uma crescente ênfase na defesa de uma educação objetivada 

na teoria do capital humano20, numa tentativa de explicar os fenômenos educa-

cionais a partir de uma perspectiva do desenvolvimento econômico. Para o autor

O processo educativo, escolar ou não, é reduzido à função de produzir 
um conjunto de habilidades intelectuais, desenvolvimento de determina-
das atitudes, transmissão de um determinado volume de conhecimentos 
que funcionam como geradores de capacidade de trabalho e, consequen-
temente, de produção (p. 40).

A educação – de direito social – passa a ser concebida como um serviço a 

ser prestado, numa conjuntura pedagógica individualista, na qual os parâmetros 

20  A teoria do capital humano ganha força neste contexto, entretanto a discussão de uma pe-
dagogia voltada para responder aos processos produtivos e tecnicistas já vinham sendo feitos 
desde os anos 1950, numa perspectiva produtivista de educação.
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de qualidade de ensino são ditados pelo mercado. Ao encontro dessa análise, 

Castro (2006) aponta que a reforma educacional como integrante na agenda das 

reformas institucionais, exigidas pelas novas bases econômicas, pauta-se em 

três grandes pilares: eficiência do sistema, qualidade do ensino e equidade do 

acesso.

Embora existam controvérsias, afirma-se que houve alguns progressos, os 

quais se podem citar: em 1996, destaca-se a promulgação da Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional, depois de anos de discussão21. A LDBEN tem 

grande importância na Educação Brasileira uma vez que redefine parâmetros, 

diretrizes e princípios norteadores da Educação Nacional em todos os níveis e 

modalidades de ensino. No que tange à EPT, pela primeira vez se organiza esta 

modalidade de forma independente e articulada ao Ensino Médio, valorizando as 

importantes tendências de acesso ao mundo do trabalho.

Destacam-se, igualmente, ações como o FUNDEF (Fundo de Desenvolvi-

mento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério), Programa de Des-

centralização da Merenda, capacitação de docentes – TV Escola, criação dos 

PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais) e PNLD (Programa Nacional do Livro 

Didático). Verifica-se também a institucionalização de avaliações em todos os ní-

veis de ensino: SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica), ENEM (Exa-

me Nacional do Ensino Médio), PROVÃO (Cursos Superiores), Censo Escolar, 

Censo do Ensino Superior, Avaliação dos Livros Didáticos, dentre outros.

Todavia, sabe-se bem que estes avanços estão muito mais voltados às 

preocupações quantitativas e às estatísticas educacionais, do que à qualidade 

do ensino e a melhoria efetiva dos padrões de aprendizagem em todos os âmbi-

tos. É um fenômeno denominado por Kuenzer (2005) de “exclusão includente” e 

“inclusão excludente”.

21  Há inúmeras críticas no que se referem a análise da promulgação da LDBEN/1996 como 
um avanço. Para estudiosos como Dermeval Saviani e Pedro Demo, por exemplo, a referida 
legislação é minimalista e não deixa claras as atribuições de cada esfera governamental no que 
tange às suas responsabilizações e deveres.
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Na concepção da autora, a exclusão includente se refere ao campo da pro-

dutividade, em que o trabalhador precisa ser excluído (ser demitido, por exemplo) 

para ser “readaptado” em outras funções, sempre com salários menores que os 

previstos para o desempenho das tais. O de “inclusão excludente”, por sua vez, 

mais articulada a essa discussão, volta-se ao contexto educativo, no qual os edu-

candos estão inseridos no sistema educacional/escolar, mas não aprendem de 

fato, e posteriormente, não podem se inserir no mundo do trabalho.

2.2.2 O conceito de qualificação e o discurso da formação por                          

competências

A discussão realizada até o momento mostra que as transformações em 

curso no mundo capitalista, e as decorrentes mudanças advindas do mundo do 

trabalho, produzem calorosos debates em torno do binômio trabalho-educação.

A crise da sociedade capitalista iniciada nos anos 1970 reforçou a importân-

cia da educação escolar na formação dos trabalhadores, exigindo dos mesmos 

características pautadas na flexibilidade, polivalência, raciocínio lógico e preciso, 

alterando substantivamente a teoria do capital humano incorporada desde a gê-

nese destas mudanças estruturais (SAVIANI, 2008). Em outras palavras, nunca 

foram tão importantes as certificações que a escola distribui.

O autor afirma que a lógica existente em torno da teoria do capital humano, 

num primeiro momento que durou dos anos 1970 até a década de 1990, tinha 

como objetivo atender aos interesses econômicos, sobretudo em demandas co-

letivas, representadas, por exemplo, com o crescimento econômico, a riqueza 

social, a competitividade das empresas e o incremento do rendimento dos tra-

balhadores. Em momento posterior, após a década de 1990, a lógica se volta 

aos interesses do indivíduo, em que a ênfase dada se refere às capacidades e 

competências de cada um.
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Torna-se assim, comum e freqüente a utilização de termos como qualifica-

ção e competência, por exemplo, em agências educacionais e educativas, sendo 

vistos quase sempre como conceitos novos e atuais, e não como reatualizações, 

o que na verdade são (MANFREDI, 1999).

Os debates em torno desses conceitos se originam nos anos 1970, com o 

aprofundamento da divisão social do trabalho, tendo o surgimento de novas tec-

nologias como um elemento reforçador desse processo, onde se vê de um lado, 

uma massa de trabalhadores desqualificados e de outro, um grupo de trabalha-

dores superqualificados (HIRATA, 2003).

Com a tão discutida reestruturação produtiva, essa divisão do trabalho fun-

damenta-se em estabelecer uma relação mais horizontal nas estruturas hierár-

quicas do “chão da fábrica”. Dessa forma, as atividades desenvolvidas no cenário 

industrial devem ser desenvolvidas por todos; um técnico, por exemplo, precisa 

ser flexível e polivalente o suficiente para apertar desde um parafuso e operacio-

nalizar um equipamento de alta tecnologia. De igual forma, o engenheiro deve 

atuar para além dos muros do escritório, discutindo e executando tarefas cotidia-

nas com os demais trabalhadores.

Além de serem vistos como conceitos novos e atuais, as expressões qua-

lificação e competência têm sido vistas também como sinônimas. Todavia, as 

pesquisas de Manfredi (1999) mostram que estas parecem ter matrizes distintas: 

enquanto a noção de qualificação está associada às discussões feitas nas Ciên-

cias Sociais, a de competência está ancorada nos conceitos de capacidades e 

habilidades, herdados de ciências como a psicologia, a educação e a lingüística.

A noção de qualificação, discutida no âmbito da sociologia do trabalho, sur-

ge com as pesquisas de G. Friedmann, nos anos 1940, e posteriormente, por 

seus seguidores Naville e Touraine. Em resumo, para os estudiosos, a qualifica-

ção emanava dos postos de trabalho e se remetia a um conjunto de saberes e 
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de habilidades profissionais. Estudos mais recentes sobre a questão da qualifi-

cação apontam para uma dupla ramificação deste conceito. A primeira se refere 

à “qualificação real”, definida como um conjunto de competências e habilidades, 

técnicas escolares, profissionais e sociais. A segunda se caracteriza como uma 

“qualificação operatória” que diz respeito a “potencialidades empregadas por um 

operador para enfrentar uma situação de trabalho” (HIRATA, 2003).

Dadoy (1998) aponta para a existência de numerosas variáveis, que servem 

como elementos para a análise desse fenômeno complexo que é a qualificação. 

O que para Hirata (2003) se configura como “qualificação operatória”, fincada em 

potencialidades, para a autora francesa, há uma evidência mais notória de uma 

variável que se refere às aptidões e capacidades “inatas” que o indivíduo precisa 

ter para alcançar um lugar no mundo do trabalho, e por conseqüência, perma-

necer empregado. Dadoy (1998) cita alguns exemplos dessas capacidades: tem 

que ser honesto; saber trabalhar em equipe; ser rápido e flexível; atender simul-

taneamente a várias demandas de trabalho, dentre outras.

Essa discussão, como se vê, caminha para além de uma concepção de 

qualificação formal, ancorada nas teorias do capital humano, em que os debates 

se voltavam para a obtenção do maior número possível de diplomas, com ideia 

de que quanto mais escolaridade os cidadãos recebessem, quanto mais cursos 

fizessem, mais possibilidades teriam de se alcançar um emprego.

Nesta perspectiva, pode-se afirmar que o conceito de qualificação, no bojo 

desse processo de reestruturação produtiva, privilegia não somente os debates 

no âmbito das relações sociais, mas principalmente os que envolvem demandas 

técnicas e operacionais. Não basta agora somente ter um ou mais diplomas; é 

preciso também possuir atributos pessoais que atendam a essa nova ordem eco-

nômica e social.

Ramos (2006), numa crítica a essa lógica, defende que o conceito de qua-

lificação deve ser visto como uma construção social dinâmica, na qua o sujeito 
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se insere a partir de óticas objetivas e subjetivas das relações sociais; nesse 

processo os indivíduos constroem e reconstroem seus esquemas de profissiona-

lização nas suas individualidades, mas principalmente na coletividade, visto que 

o grau de complexidade de atividades desenvolvidas individualmente depende 

diretamente dos tipos de trabalho construídos socialmente.

A autora afirma que as discussões no âmbito da qualificação devem per-

passar por três grandes dimensões. A primeira, chamada dimensão conceitual da 

qualificação, que se refere aos processos formativos escolares, à formação e ao 

diploma, “e, portanto, ao nível dos conceitos e do conhecimento” (p. 47). A segun-

da trata da dimensão social, na medida em que essa formação confere um status 

e uma remuneração. Para alcançar esse patamar, portanto, faz-se necessário 

apreender certos saberes sociais, voltados à personalidade e atributos do traba-

lhador. O terceiro e último aspecto, denominada como qualificação experimental, 

diz respeito aos saberes destinados à ação, às atitudes, aos comportamentos e 

aos saberes tácitos dos trabalhadores. Aponta ainda que estas devem ser anali-

sadas de forma articulada, sem a sobreposição ou privilegiamento de uma sobre 

a outra.

Para Manfredi (1999) essa perspectiva de qualificação social do trabalho e 

do trabalhador tem que ser vista de forma articulada; entretanto, apresenta cono-

tações interdependentes e complementares, ainda que dialeticamente opostas. 

Para a estudiosa, há visões que pontuam o pólo da negatividade e outras que 

destacam o da positividade (p.04). No que tange aos aspectos negativos, as 

análises convergem para características de um processo de qualificação feito 

sob égide de um trabalho alienado, fragmentado e desqualificante. Em relação às 

visões positivas, as abordagens defendem a discussão da natureza do trabalho 

como atividade humana e social, que é ao mesmo tempo reprodutora e transfor-

madora das relações sociais num processo contínuo de humanização (p.05).

Acredita-se que o fato de essas questões operatórias estarem em evidên-

cia tem forçado o aparecimento de um movimento de substituição do conceito de 

qualificação para o modelo de competência, na medida em que esta atende de 
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melhor forma às novas exigências advindas das relações entre capital e traba-

lho, na procura por profissionais extremamente qualificados e competentes para 

o mercado de trabalho (HIRATA, 2003). Em síntese, a noção de competência, 

surge mais recentemente nos anos 1970 na França, nos discursos empresariais 

e logo se dissemina no âmbito educacional, através da revisão de currículos de 

cursos de formação profissional, na tentativa de proporcionar aos alunos uma 

rápida inserção no mercado de trabalho, diminuindo consequentemente as taxas 

de desemprego. No Brasil, a noção de competência é introduzida com maior for-

ça no contexto educacional, especificamente no bojo da EPT, a partir da promul-

gação da LDBEN de 1996, e mais precisamente pela Reforma da EP, expressa 

por meio do decreto de nº. 2.208 de 199722, cuja discussão far-se-á mais adiante.

A partir destas reformas no âmbito educacional, e tratando especificamen-

te da reforma envolvendo a EPT, é que o modelo de competência é assumido 

nos currículos escolares, orientando as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) 

para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, por meio do parecer de n°. 

16/99. Este documento remete à questão da competência, mais especificamente 

da competência da laboralidade, e entende este conceito como:

(...) a capacidade de articular, mobilizar e colocar em ação valores, co-
nhecimentos e habilidades necessários para o desempenho eficiente e 
eficaz das atividades requeridas pela natureza do trabalho. (...) O valor 
se expressa no saber ser, na atitude relacionada com o julgamento da 
pertinência da ação, com a qualidade do trabalho, a ética do comporta-
mento, a convivência participativa e solidária e outros atributos humanos 
tais como a iniciativa e a criatividade (p. 135).

Após a promulgação do decreto de nº. 5.154/2004 que substitui o anterior, 

as DCNs para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio foram apenas 

atualizadas, mas não substituídas. Em 2008, mais especificamente quando a 

lei de n°. 11.74123 é sancionada, iniciam-se algumas discussões envolvendo a               

22  Regulamentado pelos pareceres de 17/97 e 16/99 e pela resolução 04/99.
23  A lei de nº. 11.741 altera dispositivos da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que es-
tabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para redimensionar, institucionalizar e 
integrar as ações da educação profissional técnica de nível médio, da educação de jovens e 
adultos e da educação profissional e tecnológica.
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SETEC e as instituições federais de ensino, no intuito de atualizar tais diretrizes, 

em decorrência das alterações promovidas pela referida legislação.

Todavia, o relatório oficial do MEC, que trata destas atualizações mantém 

a noção de competência afirmando que “(...) é preciso que a pessoa detenha a 

inteligência do trabalho que executa. Para tanto, é necessário que ao aprender, 

tenha aprendido a aprender e, com isso esteja habilitada a desempenhar, com 

competência e autonomia intelectual suas funções e atribuições ocupacionais, 

desenvolvendo permanentemente suas “aptidões para a vida produtiva” (MEC, 

2009a, p. 12).

Paiva (2000), ao tratar da crise do trabalho e do processo de exclusão 

social, em que a discussão de uma pedagogia de competências se evidencia, 

afirma que:

Não se trata de considerar “competências” como tendo um sentido mais 
estrito (incluindo elementos atitudinais, características de personalidade, 
elementos menos mensuráveis objetivamente) das necessidades do ca-
pital, por um lado, e a um preparo adequado aos novos tempos em 
que é preciso encontrar alternativas ao desemprego, por outro. Há um 
consenso em que a qualificação está ligada a conhecimentos atestados 
através de provas e papéis. No caso das competências talvez tais atesta-
dos se dêem ao trabalho concreto, mas virtudes pessoais são acionadas 
como parte das competências em escala incomensuravelmente maior 
que quando se tratava de qualificação, mensurável esta por mecanismos 
mais objetivos num momento em que os empregos ou a inclusão depen-
diam menos do capital cultural e social dos indivíduos (p.60).

Os estudos de Paiva (2000) conduzem à afirmação de que a transposição 

de um modelo regido pela concepção de qualificação para o de competência im-

plica uma mudança de foco, uma vez que se desloca das questões referentes à 

formalização das instituições e a aquisição de saberes para as que se referem ao 

âmbito da individualidade e dos aspectos pessoais.

As diferenciações destas duas categorias podem ser melhores visualiza-

das na tabela abaixo, construída a partir das análises das pesquisas dos autores 

acima citados.
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Tabela 01 – Diferenciações entre Qualificação e Competência

QUALIFICAÇÃO COMPETÊNCIA

D
 I F

 E 
R

 E 
N

 C
 I A

 Ç
 Õ

 E 
S

Ênfase na experiência adquirida 
(aspectos técnicos do âmbito da 

escolarização e do trabalho)

Considera aspectos pessoais 
e  subjetivos

Atende às necessidades 
do trabalho, e em última instância, 

do trabalhador

Atende às necessidades 
e interesses do capital

Busca alternativas em prol 
do emprego

Busca alternativas para 
o desemprego

Ênfase na hierarquia das funções/ 
aumento salarial progressivo

Profissional multifuncional 
com rápida ascensão salarial

Necessidades coletivas Virtudes pessoais

Certezas advindas do processo 
de industrialização

Incertezas, riscos, advindos dos 
processos de mundialização 

do capital

Pleno emprego Empregabilidade

Ênfase na escolarização 
formal através de anos de 

estudo/longa duração

Escolarização formal ou 
não formal/curta duração
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Para Ramos (2006), começa a ocorrer um fenômeno de aproximação entre 

a competência e a dimensão experimental da qualificação, à medida que ambas 

se reportam incisivamente às qualidades da pessoa. A autora faz uma crítica so-

bre esse processo afirmando que “(...) o indivíduo evoluiria de uma lógica do ter 

(ter uma qualificação, ter conhecimentos,) a uma lógica do ser (ser competente, 

ser qualificado)” (p. 67).

Kuenzer (2007), de igual forma, mostra-se também crítica de uma con-

cepção pedagógica e curricular pautada em modelo regido por competências. 

A pesquisadora, preliminarmente, afirma que o caráter polissêmico do conceito 

de competência, levando-o a múltiplas interpretações, por si só já demanda cui-

dados. Adiante pontua também que é lógico que a ninguém ocorra educar para 

a incompetência; entretanto considera grave o deslocamento do conceito do fa-

zer na formação profissional “para a articulação entre conhecimentos, atitudes e 

comportamentos com ênfase nas habilidades cognitivas e comunicativas” (p. 16).

A autora defende ainda que trabalhar com a questão das competências re-

define o modelo pedagógico, num processo de conciliação de racionalidade pe-

dagógica à racionalidade econômica na qual as múltiplas habilidades em questão 

são vistas de forma isoladas e individualizadas, desconsiderando a dimensão 

histórica, que se evidencia em situações concretas da prática social, e que, por-

tanto, extrapolam o espaço e o tempo escolar (p. 18). Nas conclusões desses 

debates, Kuenzer (2007) afirma que:

Na pedagogia das competências, o ensino dos conhecimentos, atitudes 
e habilidades próprios dos processos sociais e históricos de produção 
e apropriação dos conhecimentos, onde o que importa é aprender ao 
mesmo tempo os conteúdos produzidos e os caminhos percorridos para 
produzi-los, como condição para utilizá-los e transformá-los coletivamen-
te, e assim reconstruir as relações sociais, passa a ser substituído por 
comportamentos individuais e sociais desvinculados de conteúdos, em 
que a afetividade e a criatividade passam a ser racionalizadas, o que 
é definido socialmente aparece como resultados de ações individuais e 
divergências são acomodadas sob uma pretensa unidade, dissolvem-se 
as relações de poder e a política desaparece sob a racionalidade técnica. 
E tudo isso, sob o discurso de valorização da escola como espaço de 
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aprendizagem da crítica e da criatividade, do aprender a ser e a conviver, 
em substituição ao reles saber, e saber fazer! (p. 21).

Isto posto, entende-se que a EP pautada numa pedagogia das compe-

tências desloca o eixo das questões políticas e sociais num contexto macro-

-econômico para princípios pautados no individualismo, na culpabilização dos 

sujeitos, em que cada pessoa deve ser competente e inteligente o suficiente para 

competir com os demais, e ao final, alcançar um lugar no mundo do trabalho.

Esse olhar direcionado às individualidades camufla ou mesmo esconde as 

desigualdades sociais existentes na sociedade brasileira, visto que os indivíduos 

não possuem as mesmas oportunidades, vivências, aptidões, e ainda nem todos 

se desenvolvem de forma igual. Paralelamente a esse quadro, preocupa tam-

bém o fato de as questões econômicas definirem quem chega mais longe nessa 

corrida desenfreada. Sem dúvida, por mais preparados que sejam os cidadãos, 

não há espaço para todos. E com a lógica escolar baseada em competências, 

quem não alcança o “sucesso”, não teve competência para adquiri-lo.

As inúmeras transformações acima citadas revelam uma realidade no mí-

nimo desafiadora para os jovens: em um contexto de retração de empregos, pre-

carização dos postos de trabalho, da necessidade de qualificação no sentido de 

aquisição de certificações escolares e da “incorporação” de aptidões pessoais, 

quais são as reais possibilidades de inserção dos jovens no mundo do trabalho?

Em se tratando de segmentos juvenis inseridos no âmbito da EPT, surgem 

de imediato, questões referentes às funções sociais da escola que transitam en-

tre a preparação para o mercado de trabalho ou para uma formação propedêuti-

ca, que se objetiva, dentre outras questões, ao prosseguimento de estudos.

Na tentativa de entender mais profundamente esses debates que giram em 

torno da EPT no Brasil, no próximo capítulo apresentar-se-á o histórico da forma-

ção profissional, dos primórdios da colônia até os dias atuais, voltando-se mais 

especificamente às discussões acerca do ensino médio integrado, uma política 

pública do âmbito da EP, na qual os sujeitos desta pesquisa se inserem.
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CAPÍTULO 3

HISTÓRICO 
DA FORMAÇÃO 
PROFISSIONAL 

NO BRASIL
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As grandes transformações existentes no mundo capitalista globalizado 

desde a década de 1970, conforme já se tratou, produziram mudanças na prática 

social e reintroduziram a discussão da relação entre trabalho e educação, bem 

como repensaram as funções da escola diante dessa nova realidade.

No que diz respeito às inúmeras discussões de reavaliação do papel da 

escola frente às novas necessidades impostas pelas sociedades contemporâ-

neas globalizadas, ressurge o debate de que tipo de educação oferecer e a quem 

oferecê-la na atualidade, incluindo nesta conjuntura a velha questão da formação 

geral e da formação técnica. Neste sentido, tem-se assistido nos últimos anos a 

uma grande preocupação governamental e da sociedade civil, incluindo nesta 

os mais diversos atores e instituições organizadas, com as políticas públicas em 

torno da EPT.

Manfredi (2002) aponta que os estudos existentes sobre a EP, na atualida-

de, concebem-na desde uma perspectiva compensatória e assistencialista até 

aquelas que se centram na racionalidade técnico-instrumental, para satisfazer as 

demandas dos sistemas produtivos da economia capitalista. Outros ainda, numa 

concepção mais libertária, defendem a EP como essencial para a formação de 

trabalhadores como sujeitos coletivos e históricos. Esta última postula a vincu-

lação entre a formação técnica e uma sólida base científica, numa perspectiva 

social histórico-crítica, integrando a preparação para o trabalho como uma das 

dimensões educativas do processo de formação humana.

Para um melhor entendimento da constituição e da organização da EP no 

Brasil, há que se destacar, a princípio, no mínimo dois pontos cruciais. O primeiro 

é a compreensão de que sempre se vivenciou e discutiu na história da educa-

ção, o caráter dual estrutural entre EB e EP, esta última, principalmente, sempre 

articulada aos interesses econômicos do país em cada contexto sócio-histórico. 

O segundo diz respeito ao caráter assistencialista para os sujeitos alvos dessa 

modalidade de ensino: os pertencentes às classes sócio-econômicas menos fa-



78 79Christiane Menezes Rodrigues

Escola e trabalho: representações sociais de jovens alunos da educação profissional e tecnológica e seus projetos de futuro

vorecidas. A dualidade e o assistencialismo da EP serão claramente observados 

por meio da realização de uma retrospectiva histórica que realizar-se-á desde os 

primórdios da história até a contemporaneidade.

3.1. O ENSINO DE OFÍCIOS – DA COLÔNIA AO IMPÉRIO

Antes mesmo de se instaurar o período denominado colonial, no qual o Bra-

sil se constituiu como colônia de Portugal, as práticas educativas e das profissões 

se davam de forma informal nas comunidades indígenas e/ou tribais constituídas. 

Manfredi (2002) aponta que as práticas educativas e o preparo para o trabalho se 

fundiam com as práticas cotidianas de socialização e de convivência no interior 

das tribos; as práticas de aprendizagens efetivavam-se mediante a observação 

e a participação direta nas atividades de caça, de pesca, de coleta, de plantio e 

de colheita, de construção e de confecção de objetos. “Os mais velhos faziam e 

ensinavam, e os mais moços, observavam, repetiam e aprendiam” (p.66).

No período denominado Brasil Colônia não se percebem diferenças signifi-

cativas nessas práticas informais que constituíam o desenvolvimento das ativida-

des profissionais. A base econômica estava fundada em um modelo agroexporta-

dor e em atividades da monocultura latifundiária açucareira e eram nos engenhos 

de cana-de-açúcar, com o trabalho de índios, escravos vindos da África e poucos 

homens livres, que essas práticas se propagavam e prevaleciam.

Aos poucos, com a intensificação do trabalho nos engenhos, surgiram os 

primeiros núcleos de formação profissional, de formação de artesãos e outros 

ofícios, dirigidos pelos jesuítas. Nesses núcleos havia as atividades diretamente 

ligadas ao trabalho religioso, e também a orientação de tarefas domésticas diver-

sificadas, tais como cozinheiros, despenseiros, roupeiros, dentre outros (MAN-

FREDI, 2002; CUNHA, 2000).

Os jesuítas tiveram uma grande importância nesse período da história da 

educação brasileira. Os religiosos e sua Companhia de Jesus eram os responsá-
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veis pela educação e por meio dela tinham por finalidade “moldar” os trabalhado-

res nos centros de divulgação e inculcar o cristianismo e a cultura européia, num 

contexto de reprodução social e de relações de dominação.

O trabalho da missão jesuítica no Brasil foi efetivado pela Companhia de 

Jesus que implementou um plano geral de estudos, e ficou conhecido como Ratio 

Studiorum24. Tal plano caracterizou-se por uma visão essencialista do homem, na 

qual este é visto como imutável e possuidor de uma essência universal (SAVIANI, 

2008).

O sistema escravocrata, que sobreviveu no Brasil por mais de três séculos, 

deixou marcas profundas sobre a construção das representações sobre o tra-

balho como atividade social e humana, distinguindo o emprego da mão-de-obra 

escrava para a execução de atividades artesanais e de manufatura, criando a 

representação de que todo e qualquer trabalho que exigisse esforço físico e ma-

nual é um trabalho “trabalho desqualificado” (ibidem, p.71).

3.2. O ENSINO PROFISSIONAL NO IMPÉRIO – O ENSINO DE 
PROFISSÕES AOS “DESVALIDOS DA SORTE”

No período Imperial (1822-1888) o ensino profissional sofre mudanças 

substanciais já nas primeiras décadas do século XIX. Inicia-se uma época marca-

da pela gênese de atividades e empreendimentos industriais estatais e privados 

para subsídio do comércio no contexto da formação do Estado Nacional e cons-

tituição do aparelho educacional escolar25. No que tange ao quadro das agências 

educacionais, um ponto que merece destaque é a criação das primeiras institui-

ções públicas, que eram de ensino superior, e tinham um caráter não-teológico.

24  Ver mais em Saviani (2008); Romanelli (2005); Aranha (1992); Cunha (2000); Manfredi 
(2002)
25  É válido ressaltar que esse processo de constituição do aparelho educacional escolar 
demorou alguns anos para se consolidar visto que as escolas jesuíticas já tinham modelos 
institucionais organizados e currículos próprios, condensados no Ratio Studiorum.
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Os níveis de ensino primário e secundário serviam como cursos propedêu-

ticos, destinados à preparação para os estudos superiores26 e ficaram por sua 

vez, relegados, dada a ênfase no ensino superior que objetivava o oferecimento 

de uma educação para a elite aristocrática e nobre de que se compunha a Corte, 

bem a exemplo da tradição da educação aristocrática portuguesa (ROMANELLI, 

2005).

A EP nesse período continuava se construindo marginalizada aos sistemas 

oficiais de ensino que ora eram implementados, já que o caráter propedêutico 

do ensino secundário era a grande prioridade da Corte, que visava, mais uma 

vez, o preparo dos candidatos para o ensino superior. O ensino profissional era, 

portanto, desenvolvido de forma separada do secundário e do superior, e tinha 

como objetivo principal a promoção da formação da força de trabalho diretamen-

te ligada à produção: os artífices para as oficinas, fábricas e arsenais (Manfredi, 

2002, p. 75).

As iniciativas que se consolidavam para a organização da EP partiam tanto 

do Estado como de associações civis organizadas públicas e privadas. Desse 

modo, a EP como preparação para os ofícios manufatureiros era ministrada nas 

academias militares (Exército e Marinha), com todo o seu sistema de rigidez, hie-

rarquização e disciplinamento; em entidades filantrópicas e nos liceus de artes e 

ofícios.

Fundam-se pelo Príncipe Regente, D. João VI, os “Colégios das Fábricas” 

destinados aos pobres, nas pessoas dos órfãos, dos abandonados e dos desva-

lidos da sociedade brasileira. Entre 1840 e 1856, algumas novas instituições são 

criadas denominadas de casas de educandos artífices, para as crianças e jovens 

em situação de mendicância, tendo como principais ofícios: a tipografia, a alfaia-

taria, a encadernação, a carpintaria, a sapataria, dentre outros (CUNHA, 2000).

26  Alguns exemplos dessas instituições: Escola de Minas de Ouro Preto; as Escolas Médicas, 
Jurídicas, Sociais, de Comércio, Militares, de Engenharia e Belas-Artes.
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Pouco mais tarde, foram criados os liceus de artes e ofícios que nasceram 

de iniciativas de entidades civis. Os liceus serviram de suporte para a organi-

zação de escolas profissionalizantes no período republicano; entretanto, já no 

período imperial cria-se uma rede com um número reduzido de escolas profissio-

nais destinadas aos setores populares urbanos, que precisavam de qualificação 

e de disciplinamento.

As práticas educativas, no âmbito do Estado, assumem um caráter assis-

tencialista e compensatório, destinado aos pobres e desafortunados, de modo 

que pudessem, mediante o trabalho, tornar digna a pobreza; por outro lado, a EP 

das associações civis objetivou a formação para o trabalho artesanal, qualificado 

e socialmente útil. Para Manfredi (2002), ideológica e politicamente, tais iniciati-

vas constituíam mecanismos de disciplinamento dos setores populares, no senti-

do de conter ações insurrecionais contra a ordem vigente e legitimar a estrutura 

social excludente herdada do período colonial (p. 78).

3.3. AS ESCOLAS REPUBLICANAS DE APRENDIZES ARTÍFICES

Durante a “República Velha” (1889 a 1929), uma nova fase econômica se 

instaura no país com os processos de aceleração da industrialização; de ex-

pansão da economia cafeeira; de incremento das exportações; da progressiva 

substituição da mão- de-obra escrava pelo trabalho “assalariado” de imigrantes 

europeus; e dos conseqüentes crescimentos demográfico e intensificação da ur-

banização.

Paralelamente a esse quadro de crescimento, surgem novas demandas 

de modernização tecnológica nas estruturas urbana e de transportes e nos mais 

diversos ramos industriais, fazendo emergir a necessidade de preparar e qua-

lificar os operários para o exercício profissional. O “surto” de industrialização, 

na transição do século XIX para o século XX, é marcado por greves operárias e 

reivindicações das mais variadas e radicais por parte dos trabalhadores, e o en-
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sino profissional, principalmente para a qualificação industrial, foi visto como um 

antídoto à preguiça, à vadiagem e às idéias revolucionárias.

As instituições de ensino de ofícios artesanais e manufatureiros dão lugar a 

criação de uma rede de escolas por iniciativas dos governos federal, estaduais, 

da Igreja Católica, e de trabalhadores organizados em associações. Os destina-

tários deixaram de ser somente os pobres e desafortunados e sim todos aqueles 

trabalhadores de áreas urbanas, para lhes conferir algum tipo de qualificação 

profissional (CUNHA, 2000).

Em 1909, no governo de Nilo Peçanha, toma-se uma medida efetiva para a 

transformação das escolas de aprendizes num sistema único, através do decreto 

de nº. 7.566, de 23 de setembro, criando 19 escolas, uma em cada unidade da 

Federação, exceto no Distrito Federal e no Rio Grande do Sul. Segundo Cunha 

(2000, p. 94) essas escolas tinham prédios próprios, assim como currículos, me-

todologias e condições de ingresso e a finalidade educacional era a formação de 

operários e de contra-mestres, por meio do ensino prático e de conhecimentos 

técnicos transmitidos aos menores em oficinas de trabalhos manuais ou mecâni-

cos mais convenientes e necessários ao Estado da Federação.

Neste contexto surge a escola de formação profissional no município de 

Campos dos Goytacazes27, a única criada fora de uma capital brasileira. A prin-

cípio, pode-se imaginar que o estabelecimento de uma escola fora da capital 

fosse mais uma experiência nepotista brasileira, já que o então Presidente Nilo 

Peçanha era campista. Em verdade, a implementação dessa escola ocorreu vis-

to que naquele contexto o governo do Estado do Rio de Janeiro não se dispôs 

a oferecer facilidades nas instalações físicas, ao contrário do que aconteceu no 

município de Campos (CUNHA, 2000; GOMES, 2006).

De acordo com Manfredi (2002), as escolas eram divididas em escolas 

masculinas e femininas. Nas escolas masculinas os principais cursos oferecidos 

27  Um breve histórico desta escola será relatado no capítulo subsequente.
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eram de mecânica, marcenaria, e de eletricidade. Nas femininas, por sua vez, 

havia cursos de rendas e bordados, de confecções, de pintura e desenho pro-

fissional. Também é importante salientar que houve várias tentativas no âmbito 

da iniciativa privada e confessional, como a das escolas salesianas, que acabou 

deslocando-se para a formação das classes dirigentes através do ensino secun-

dário. De igual modo, também surgiram iniciativas no âmbito do movimento dos 

trabalhadores, que construíram projetos de EP distintos dos modelos dominantes 

vigentes.

Ciavatta (2009) afirma que a criação da rede de escolas de aprendizes 

artífices seria a expressão histórica da questão social manifestada no desampa-

ro dos trabalhadores e de seus filhos e na ausência de uma política efetiva de 

educação primária. A autora, apoiada nos estudos de Celso Suckow da Fonseca 

(1961), aponta ainda que essas escolas tinham um público alvo já muito bem 

definido: mais uma vez, “os desfavorecidos da fortuna ou os deserdadados da 

sorte”, expressão esta contida no decreto de nº. 7.566/1909.

A justificativa, portanto, da criação das escolas de aprendizes artífices era 

a necessidade de prover meios para que os filhos das classes proletárias e tra-

balhadoras pudessem garantir sua própria sobrevivência, bem como apreender 

hábitos de disciplinamento. Nosella (1992) aponta que o período da escola bra-

sileira na Primeira República se configurou como marcado por uma vitória “muti-

lada”. Isto porque, “a política educacional da Primeira República, de um lado, foi 

vitoriosa porque universalizou no Brasil a ideia de uma rede de ensino primário, 

público, gratuito e laico, criando um sistema escolar apropriado; de outro, porém, 

o sistema criado foi insuficiente e insensível ao mundo do trabalho” (p. 167).

O período dos anos 1930 a 1945 é marcante para o país, já que nesse con-

texto se consolida a base econômica industrial, em detrimento da atividade agro-

-exportadora estabelecida até o momento vigente. Neste sentido, fortaleceu-se 

a defesa pela estruturação de uma rede de escolas profissionalizantes que aten-

dessem à realidade imposta pelos interesses do capital (ROMANELLI, 2005).
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Um clima de muita efervescência se instaura, principalmente após a pro-

mulgação da Constituição de 1934, quando se tentou traçar novas diretrizes para 

a educacional nacional, numa primeira tentativa de eliminar a dualidade do ensi-

no geral, para as elites, e do técnico, para os trabalhadores. Os debates em torno 

desta questão deram origem ao Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, que 

buscava diagnosticar e sugerir novos “rumos” para a educação brasileira. 

As escolas de aprendizes mantiveram essa configuração por 33 anos até 

194228, quando foi criada a Lei Orgânica do Ensino Industrial, de nº. 4.073, de 30 

de janeiro. Entretanto, prevalecia ainda um caráter assistencialista, de amansa-

mento e disciplinamento para as classes trabalhadoras.

3.4. A EXPANSÃO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL

No ano de 1937, o presidente em exercício, Getúlio Vargas dá um golpe 

de Estado e implanta um período denominado Estado Novo, iniciando-se uma 

política populista, assim denominada por muitos historiadores e cientistas so-

ciais. A construção ideológica29 que se disseminava nesse período, era a ideia de 

um Estado que “salvaria” a nação das ideologias de esquerda, educaria o povo 

inculto e o prepararia para o trabalho, para a produção da riqueza nacional (CIA-

VATTA, 2009). A autora afirma que o discurso governamental ainda era em prol 

de uma educação e de uma escola moralizadora e disciplinadora, que deveria 

levar o aprendizado da ordem, o culto à nacionalidade e à disciplina ao trabalho 

industrial.

No início dos anos 1940, vários Decretos-Lei são promulgados e culminam 

nas Leis Orgânicas da Educação Nacional ou Reforma Capanema, alusão ao 

então ministro da Educação, Gustavo Capanema. Com a reformulação do ensino 

28  Neste mesmo ano é criado o SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – que 
tinha também como proposta a preparação de profissionais para atender a demanda industrial 
brasileira. Ver em Cunha, 2000.
29  Sobre o período populista, ver Ianni (1977) e Ciavatta (2009).
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regular, surge, de um lado, o ensino secundário e propedêutico, preparatório para 

o Ensino Superior, e de outro, os cursos profissionalizantes. Assim, o sistema 

escolar passou a ter uma nova configuração: o Ensino Primário passou a ter du-

ração de 4 ou 5 anos e abrangia todas as crianças na faixa etária compreendida 

entre 7 e 12 anos (decreto-lei de nº. 8.529 de 2 janeiro de 1946); e o Ensino Se-

cundário (que originou o Ensino Médio) era destinado aos jovens de 12 anos ou 

mais, e compreendia o ginasial e colegial ou profissionalizante. Nesse período 

também começou a se organizar o chamado Sistema “S”, que teve como primei-

ras instituições os SENAI e o SENAC30 (ROMANELLI, 2005; MANFREDI, 2002).

Três decretos-lei foram promulgados numa tentativa de melhor organizar o 

ensino técnico no país. São eles: o decreto-lei de nº. 4.073/42, que organizava o 

ensino industrial; o decreto-lei de nº. 6.141/43, que chamou-se Lei Orgânica do 

Ensino Comercial e o último, o decreto-lei de nº. 9.613, denominado Lei Orgânica 

do Ensino Agrícola. Estes, por sua vez, não preparavam para o prosseguimentos 

nos estudos superiores.

A preocupação governamental de oferecer uma educação profissional que 

realmente atendesse às necessidades do crescimento da indústria gerava a ne-

cessidade de preparar pessoas qualificadas tecnicamente. Apesar dos avanços 

evidentes na organização do ensino técnico profissional, esse período reafirma 

a dualidade existente desde os primórdios da educação brasileira, entre quem 

pensa e dirige e quem executa, visto que as elites condutoras continuavam a ter 

uma educação diferenciada, pautada no domínio das letras e das humanidades, 

e aos filhos dos trabalhadores, era destinada uma educação preparatória para a 

qualificação de mão-de-obra a fim de servir aos interesses das cadeias produti-

vas do crescimento industrial do país.

30  Sobre a formação do Sistema S, ver Romanelli (2005) e Manfredi (2002), que em sua obra, 
Educação Profissional no Brasil, destina um capítulo para tratar da criação desse Sistema e 
suas normatizações e regulações.
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3.4.1  A 1ª. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e a Lei de 

nº 5.692/71 – um fim ao ensino dual e classista?

Após a queda de Getúlio Vargas, em 1945, um período de “redemocra-

tização” vai se construindo no país e culmina na promulgação da Constituição 

de 1946, que diferentemente da Constituição de 1937, delegava poderes para a 

legislação educacional e destinava recursos financeiros mínimos à educação. To-

davia, não ocorrem mudanças substanciais para o ensino técnico e profissional.

O governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961), por sua vez, é marca-

do pela consolidação da revolução industrial no Brasil, já que em seu Plano de 

Metas estava previsto realizar uma modernização em todos os segmentos da 

indústria brasileira, em que se popularizou o slogan “50 anos em 5”, pautado em 

acelerar o processo de industrialização para alcançar as metas estabelecidas 

para o desenvolvimento econômico do país.

Assim, intensificam-se as ações para a formação de técnicos, mão-de-obra 

fundamental para efetivar esse processo de industrialização. Começam a ser 

gestados projetos que mais tarde culminam na 1ª Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, de nº. 4.024 de 1961, criada com o intuito de atender às ne-

cessidades de reconhecimento de outros saberes, portanto, não só os de cunho 

acadêmico.

No ano de 1964, o país sofre um novo golpe de Estado e passa a ser con-

duzido pelos militares, em um modelo político pautado pela repressão e pela 

ditadura. O plano econômico, por sua vez, é marcado por uma ideia de “recu-

peração econômica”, resultado do alto custo de endividamento externo herdado 

do governo JK; de captação de recursos e recuperação do nível de investimento 

público, num contexto mundial de estruturação pós-guerra. Nesse âmbito de ace-

leração do desenvolvimento, começam a vir “ajudas” internacionais para a edu-

cação brasileira, a fim de que ela acompanhe e sirva ao estágio aqui vivenciado 

de expansão capitalista.
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Em tempos de regime ditatorial, a educação é impactada por concepções 

de ordem e progresso, como bem apregoa a bandeira nacional. Entra em cena a 

pedagogia tecnicista que “advoga a reordenação do processo educativo de ma-

neira que o torne objetivo e operacional” (SAVIANI, 2008, p. 381). Nessa concep-

ção, o trabalhador deve se adaptar ao processo de trabalho e contribuir na exe-

cução de determinada tarefa fragmentada e parcelada na produção de objetos.

As palavras de ordem nas escolas eram: eficiência e produtividade, tra-

zendo princípios burocráticos e administrativos para o seio das instituições es-

colares. O crescente processo de burocratização tinha como finalidade primeira 

o equilíbrio do sistema social por meio da produtividade (neutra e imparcial) da 

escola.

Assim, por demandas exigidas nas novas relações de produção e de tra-

balho e por pressões internacionais, aumenta-se a produtividade das escolas 

públicas e ocorre uma série de reformas em 1971, dentre estas, uma reforma no 

âmbito da EB, com a promulgação da lei de nº. 5.692. Esta traz uma proposta de 

instituição de profissionalização compulsória para o ensino secundário; este nível 

agora denominado de 2º grau tem um caráter de terminalidade associado à con-

clusão de uma habilitação profissional, de uma formação técnica que qualifique 

para o exercício de uma profissão – a mão-de-obra dos técnicos era urgente31. 

Kuenzer (2007) afirma que

Pela primeira vez, a legislação educacional reconhece a integração com-
pleta do ensino profissional ao sistema regular de ensino, estabelecen-
do-se a plena equivalência entre os cursos profissionalizantes e os pro-
pedêuticos, para fins de prosseguimento de estudos (p.29).

Não obstante, é valido ressaltar que o projeto de se acabar com os cursos 

clássico e científico, que só preparavam para exames vestibulares, tornando pro-

31  Neste contexto, as Escolas Industriais e Técnicas já tinham assumido uma nova institu-
cionalidade – Escolas Técnicas Federais, em 1959. Implantam-se novos cursos e aumentam 
expressivamente as matrículas. Esta transição será melhor descrita no próximo capítulo deste 
trabalho.
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fissionalizante todo o ensino colegial, nasceu da preocupação de conter a pro-

cura de vagas nos cursos superiores, em especial nas universidades públicas. 

Neste sentido, percebe-se que não houve uma preocupação em si com a EP 

(CUNHA, 2000), e sim com o Ensino Superior (ES). Segundo Manfredi (2002), 

essa proposta não vigorou, e aos poucos surgiram outras legislações que tinham 

como objetivo novamente distinguir a formação geral e o ensino de caráter pro-

fissionalizante.

Assim, em 1982 é criada a lei de nº. 7.044 no contexto de flexibilizações na 

profissionalização obrigatória do 2º grau, já que a classe média brasileira acredi-

tava que o melhor para os seus filhos era o prosseguimento de estudos no ensino 

superior. Nas palavras de Kuenzer (2007): “retorna à cena a velha dualidade es-

trutural, mesmo porque, originada na estrutura de classes, não pode ser resolvi-

da no âmbito do projeto político pedagógico da escola” (p. 30).

3.4.2. O processo de redemocratização da sociedade brasileira e a 

“nova” LDBEN – em que avançamos e para onde vamos?

No processo de luta contra a ditadura, e após a sua derrocada, com a 

transição do poder político das mãos dos militares para os civis, ampliou-se a 

articulação dos movimentos sociais e populares, redifiniu-se o sindicalismo com 

a constituição da Central Única dos Trabalhadores (CUT), e criou-se ao final dos 

anos 1970 um dos maiores partidos de massa no campo da esquerda brasileira 

(FRIGOTTO, 2005a). Paralelamente a esse quadro de mobilização nacional por 

parte da sociedade civil, novas demandas vêm à tona dadas as grandes mudan-

ças técnico-organizativas introduzidas com a adoção do padrão capitalista de 

produção flexível, iniciadas na década de 1970.

Esse processo de redemocratização é marcado pela promulgação da    

Constituição Federal de 1988, que trouxe mudanças substanciais nos direitos 

civis, dentre eles, o da educação. Com isso, no início dos anos 1990, retoma-se 
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uma discussão iniciada desde a década de 1980: a necessidade de reavaliar o 

sistema educacional vigente.

Assiste-se a uma série de debates no âmbito da sociedade civil – educa-

dores, trabalhadores organizados, Organizações Não-Governamentais (ONGs), 

sindicatos e também por parte dos governos e grupos empresariais, acerca de 

que tipo de educação oferecer, a quem oferecer, numa sociedade marcada por 

um espírito neoliberal, de globalização da economia e de redução de custos.

No âmbito da sociedade civil, o projeto defendido por instituições organi-

zadas e por profissionais de educação articulados no Fórum de Defesa pela Es-

cola Pública, propunha a criação de uma escola básica unitária, sustentada pela 

justificativa da construção de um sistema de educação nacional integrado que 

propiciasse a unificação entre trabalho, ciência, tecnologia e cultura (KUENZER, 

1997).

O empresariado brasileiro apresentara um projeto para a educação na-

cional, com ênfase para a EP. Num contexto de reestruturação produtiva e de 

globalização econômica, os empresários brasileiros viam-se diante de um triplo 

desafio: renovar e transformar os sistemas de formação profissional; assumir um 

papel mais ativo na elevação do nível de escolaridade dos trabalhadores; e por 

último, enfrentar o descompasso entre a formação oferecida na escola e aquela 

exigida pelos processos de globalização da economia e modernização produtiva 

(MANFREDI, 2002, p. 122-123).

O Ministério da Educação e Cultura (MEC), através da Secretaria Nacio-

nal do Ensino Técnico (Senete), por sua vez, elabora uma proposta do Sistema 

Nacional de Educação Tecnológica. Com base nos países de Primeiro Mundo, a 

ideia girava em torno de formar profissionais qualificados para lidar com a tecno-

logia a fim de o país ingressar no patamar de país desenvolvido.
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Esses diferentes posicionamentos sobre as transformações no âmbito             

educacional trouxeram, sobremaneira, tensões e contradições entre o “velho sis-

tema educacional” e as novas necessidades de educação para o trabalho. Em 

1996, então, é realizada a tão desejada reforma educacional, que se configurou 

na aprovação da lei de nº. 9.394/1996, a 2ª Lei de Diretrizes e Bases da Educa-

ção Nacional, concedendo uma nova institucionalidade para o EM e para a EP.

A LDBEN estabeleceu dois níveis para a educação brasileira: a Educação 

Básica, que integra a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio; 

e a Educação Superior, que se constitui pelos cursos seqüenciais, de graduação 

e de pós- graduação; estabeleceu também duas modalidades de ensino: a Edu-

cação de Jovens e Adultos e a Educação Especial; e por fim, uma modalidade 

complementar que trata da EPT. Neste sentido, em seu título V, capítulo III, e no 

seu artigo 39 aponta que a EPT integra-se aos diferentes níveis e modalidade da 

educação, e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia.

O referido capítulo da LDBEN que trata da EPT foi no ano de 1997 re-

gulamentado pelo decreto de nº 2.208. Na seqüência, o Conselho Nacional de 

Educação, tendo como base o Parecer CNE/CEB nº 16/99 institui as “Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível Técnico”, por meio 

da Resolução CNE/CEB nº 04/99.

Concomitantemente, estabelece três diferentes estágios em que a EPT 

pode se viabilizar. O nível básico, destinado a pessoas que possuam qualquer 

nível de escolaridade; o nível técnico, direcionado aos que estão cursando ou te-

nham concluído o ensino médio; e por fim, o nível tecnológico, voltado aos que já 

tenham concluído o ensino médio, e queiram uma certificação de nível superior.

Para Cunha (2000), a LDBEN traz uma concepção claramente profissio-

nalizante para o ensino médio. A “preparação para o trabalho” aparece antes da 

“preparação para a cidadania”. A prioridade do então governo Fernando Henrique 
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Cardoso (FHC) era a melhoria da oferta educacional e a “adequação às novas 

demandas econômicas e sociais da sociedade globalizada, portadora de novos 

padrões de produtividade e competitividade” (p.128).

O decreto de nº. 2.208/97, nas palavras de Cunha (2000), radicalizou a se-

paração entre o ensino médio e o ensino profissional. Voltando a Cunha (1998), 

vê-se que

A LDB-96 traz uma concepção marcadamente profissionalizante do ensi-
no médio, em oposição à concepção nitidamente profissional da educação 
técnica. Não no sentido lato que se generalizou depois da lei 5.692/71, 
quando o termo profissionalizante passou a significar ensino profissional 
sem os preconceitos negativos que lhe eram atribuídos. Tanto assim, que 
no item II das finalidades do ensino médio, a “preparação para o traba-
lho” aparece antes da “preparação para a cidadania”. Não bastasse isso, 
a continuação do item refere-se exclusivamente à profissionalização do 
aluno: “de modo a ser [ele] capaz de se adaptar com flexibilidade a novas 
condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores” - é claro que 
isso não diz respeito à “preparação para a cidadania” !” (Cunha, 1998, p. 
24) [grifos do original]

Apesar de o parágrafo 2º do artigo 36 da LDBEN prever a possibilidade de 

o ensino médio preparar também o educando para o exercício de profissões téc-

nicas, desde que assegurada a formação básica, o decreto de nº. 2.208/97, por 

sua vez, impossibilitou qualquer perspectiva profissionalizante no ensino médio, 

quando em seu artigo 5º afirmou que a educação profissional de nível técnico te-

ria organização curricular própria e independente do ensino médio, devendo ser 

oferecida de forma concomitante ou seqüencial a este. Percebe-se que o referido 

decreto se fundamentava numa proposta política de organização educacional 

pautada na redução de custos, já que o aluno do EM é bem mais “barato” que o 

aluno da EP. Nessa lógica, o resultado deste processo é uma matriz de compe-

tências a serem construídas pelos alunos da educação profissional ao longo de 

sua formação, conforme já se descreveu.

Ao fim e ao cabo, a proposta da reforma da EP do governo FHC, tinha 

como propósito amenizar o conflito existente entre a nova dinâmica e exigências 
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do capital, num contexto de reestruturação produtiva e crise social que ora se 

estabeleceu, numa tentativa de transferir para a iniciativa privada responsabiliza-

ções educacionais que deveriam ser resguardadas pelo Poder Público.

Ramos (2003) afirma que essa nova configuração buscou oferecer ao en-

sino médio certa identidade pedagógica, mas a problemática que envolve essa 

questão é muito mais ampla e profunda, e com isso, acabou-se reduzindo a cons-

trução unitária do EM, princípio densamente defendido pelos educadores pro-

gressistas desde a década de 1980. Pelo modelo adotado, a autora considera 

que

(...) o aluno que deseja/necessita obter uma profissão na etapa média da 
educação básica, que antes disputava uma matrícula visando ao atendi-
mento dessa dupla necessidade, foi obrigado a disputar duas matrículas 
num contexto de não universalização da oportunidade e da gratuidade 
nem do ensino médio nem dos cursos técnicos. Fazendo a opção por 
ambas as formações concomitantemente, a dupla jornada escolar, para 
a maioria, passou a ocorrer em condições precárias (alimentação impró-
pria, permanência desconfortável na mesma escola, ou traslados cansa-
tivos de uma escola para outra, além da despesa financeira muitas vezes 
difícil de ser enfrentada (p. 20).

Ramos (2003) afirma ainda que no bojo de dificuldades das mais gene-

ralizadas, os filhos das classes menos favorecidas acabavam abandonando a 

própria educação regular ou a educação profissional, restando-lhes, na melhor 

das hipóteses, a escolaridade mínima obrigatória e os cursos aligeirados de qua-

lificação profissional.

Essa nova realidade trouxe reformulações na área da Indústria, que é a 

área em que está inserido o curso técnico de nível médio integrado em Eletrôni-

ca, em que se situam os sujeitos desta pesquisa, no âmbito do ainda Centro Fe-

deral de Educação Profissional e Tecnológica, o CEFET Campos, trazendo como 

conseqüência mais dramática a fragmentação no ensino profissional, resultan-

do na formação precária de trabalhadores (ARAÚJO, 2006; GAMA, 2004). Nes-

sa perspectiva, os currículos foram estruturados, tendo como parâmetro o perfil 
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ocupacional, a modularização, como forma de proporcionar uma formação mais 

aligeirada, as demandas e necessidades do mercado regional, sem qualquer re-

ferencial à seleção de conteúdos de ensino e a forma de como organizá-los no 

processo de aprendizagem (ARAÚJO, 2006).

Embora tenha tido um discurso pautado na inclusão de trabalhadores no 

mundo do trabalho, por meio da qualificação profissional, Kuenzer (2006) consi-

dera que o efeito desejado não surtiu resultado; ao contrário, o que se viu foi uma 

tamanha limitação que se refletiu numa precarização ainda maior no que tange 

às ofertas educativas no âmbito da EPT.

Igualmente, os debates e críticas em torno da reforma da educação profis-

sional dos anos 1990 suscitaram discussões sobre a questão da dualidade explí-

cita e estrutural proposta pelas reformulações de ensino descritas, promovendo a 

separação entre formação geral e formação profissional, negando a dimensão de 

uma escola unitária como um espaço que deveria se constituir como lócus para a 

formação integral do aluno/cidadão, no intuito final de “baratear” o EM, marcado 

pelas políticas neoliberais.

O governo Luiz Inácio Lula da Silva trouxe já desde o início de 2003, ano 

em que assumiu a Presidência da República, “novas apostas” por parte de toda 

a sociedade civil por uma sociedade mais democrática, justa e igualitária, e es-

pecificamente, por parte de educadores brasileiros, por uma política educacional 

mais digna e menos excludente.

No âmbito da EPT, o governo Lula inicia seu governo já trazendo uma in-

tensa modificação, conforme sua fundamentação política e seus compromissos 

assumidos com a sociedade em sua proposta de governo: a revogação do de-

creto de nº. 2.208/97, restabelecendo a possibilidade de integração curricular dos 

ensinos médio e técnico, conforme dispõe o artigo de nº. 36 da LDBEN, por meio 

da oferta denominada “integrada”.
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Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005a) apontam que o percurso trilhado até a 

promulgação de um novo decreto, que revogasse o anterior, foi atravessado por 

um denso debate, visto que o que se pretendia, na verdade, não era apenas a 

revogação de um decreto e a promulgação de outro; isto poderia até ocorrer, até 

talvez num caráter de transitoriedade, mas certamente se esperava uma revi-

são profunda da LDBEN. O que se pretendia realmente era a (re) construção de 

princípios e fundamentos da formação dos trabalhadores para uma concepção 

emancipatória dessa classe. Nas palavras destes

Acreditava-se que a mobilização da sociedade pela defesa do ensino 
médio unitário e politécnico, a qual conquanto admitisse a profissionali-
zação, integraria em si os princípios da ciência, do trabalho e da cultura, 
promoveria um fortalecimento das forças progressistas para a disputa 
por uma transformação mais estrutural da educação brasileira (p.1090).

Alvo de críticas, o decreto de nº. 5.154 de 2004 é promulgado, substituindo 

o anterior, e trouxe a modalidade da integração entre EB e EP, novamente para 

o contexto do EM. O decreto de nº. 5.154/2004 organizou a EP por meio de cur-

sos e programas de formação inicial e continuada de trabalhadores; Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio; e Educação Profissional Tecnológica, de 

graduação e de pós-graduação.

Neste sentido, a Câmara de Educação Básica (CEB) do Conselho Nacional 

de Educação (CNE) atualizou as Diretrizes Curriculares Nacionais definidas para 

o Ensino Médio e para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, por meio 

da Resolução CNE/CEB nº 01/2005, com fundamento no Parecer CNE/CEB nº 

39/2004.

O decreto de nº. 5.154, então, regulamenta o § 2º do artigo 36, e os artigos 

39 a 41 da LDBEN, propondo que a EP seja desenvolvida articulada com o EM, 

que dar-se-á de três diferentes formas: subseqüente, destinada a alunos que 

já tenham concluído o ensino médio; concomitante, oferecida a quem já tenha 

o ensino fundamental ou esteja cursando o ensino médio e a forma integrada, 



96Christiane Menezes Rodrigues

Escola e trabalho: representações sociais de jovens alunos da educação profissional e tecnológica e seus projetos de futuro

oferecida a quem já tenha concluído o ensino fundamental, propiciando uma ha-

bilitação técnica de nível médio, em uma mesma instituição de ensino, em uma 

só matrícula (BRASIL, 2004).

Frigotto, Ramos e Ciavatta (2005b), sobre o decreto, afirmam que

O documento é fruto de um conjunto de disputas e, por isso mesmo, é 
um documento híbrido, com contradições que, para expressar a luta dos 
setores progressistas envolvidos, precisa ser compreendido nas disputas 
internas na sociedade, nos estados, nas escolas. Sabemos que a lei não 
é a realidade, mas a expressão de uma correlação de forças no plano 
estrutural e conjuntural da sociedade. Ou interpretamos o decreto como 
um ganho político e, também, como sinalização de mudanças pelos que 
não querem se identificar com o stattus quo, ou será apropriado pelo con-
servadorismo, pelos interesses definidos pelo mercado” (p. 38).

Diante dessa nova realidade, surgem algumas preocupações no sentido 

de avaliar a retomada da modalidade integrada, na articulação entre EB e da EP, 

como opção efetiva e de qualidade para os filhos das classes trabalhadoras e os 

possíveis desafios para estes que optarem por essa modalidade.

As análises aqui apontadas ressaltam, como se afirmou no início dessa 

discussão, que duas características marcantes prevalecem no âmbito do ensino 

médio e da educação profissional: o seu caráter dualista e seu viés assistencialis-

ta. O dualismo se expressa no sentido que, desde sempre, a educação foi estru-

turada política e pedagogicamente para uma sociedade dividida em classes, da 

qual a distribuição dos saberes e do conhecimento se colocam para um público 

já bem definido: a elite pensante. Aos demais, uma preparação linear e técnica 

para o trabalho já era de grande valia.

O viés assistencialista vem à tona na medida em que a preparação para o 

trabalho não se constrói numa perspectiva de justiça e igualdade, mas de forne-

cer aos menos favorecidos recursos mínimos e técnicas superficiais como meca-

nismo de subsistências dessas classes sociais, com o objetivo final de dignificar 

a pobreza.
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A partir da promulgação do decreto de nº 5.154 emergem novas discussões 

acerca de um projeto educacional mais igualitário para o âmbito do EM e da EP, 

numa tentativa de romper a dualidade existente e propagada pelo decreto de 

nº 2.208/97. Percebe-se, diante das questões colocadas, que faltam sentido e 

identidade própria para o EM e para a EP. É preciso avançar para uma formação 

crítica, ética e política que rompa a dualidade até agora existente.

Kuenzer (2006) afirma que as políticas e programas no âmbito da EPT no 

governo Lula ainda são difíceis de serem avaliadas exaustivamente porque são 

muito recentes. Neste sentido, pesquisas como essa são de fundamental rele-

vância no intuito de fortalecer a luta política por uma educação que objetive a 

formação integral dos jovens educandos brasileiros.

3.5. RUMOS DA EPT: “SINALIZAÇÃO PARA MUDANÇAS OU 
APROPRIAÇÃO DOS INTERESSES DO MERCADO32”?

Saviani (2008) finaliza seu estudo acerca da “História das Ideias Pedagó-

gicas no Brasil” afirmando que em 2002 encerrara-se o domínio do PSDB no go-

verno federal com a eleição do presidente petista Luiz Inácio Lula da Silva. Para 

o autor, cria-se um clima de expectativas  no que tange a  possíveis mudanças 

estruturais na sociedade brasileira, ao assumir o poder central o PT, partido his-

tórico e intimamente ligado a movimentos populares e de educadores.

No que se refere à EPT a primeira grande mudança percebida foi a revo-

gação do decreto de nº. 2.208/97, como já se falou, no intuito primeiro de recons-

truir a modalidade integrada de ensino como política pública com a finalidade de 

atender necessidades de grupos específicos. Acredita-se que a promulgação do 

decreto de nº. 5.154/04 tinha como propósito principal superar o caráter assis-

tencialista da EP e de promover políticas mais igualitárias de profissionalização.

32  Fala de Gaudêncio Frigotto.
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A mobilização esperada em torno de mudanças substanciais e não apenas 

transitórias, contudo, não ocorreu. O que se deram, por sua vez, foram discus-

sões aligeiradas, organização de cursos com sobreposição de disciplinas de for-

mação geral e de formação profissional, o que não significa integração (FRIGO-

TTO, CIAVATTA, RAMOS, 2005b).

A discussão por uma escola unitária já vinha sendo realizada há algum 

tempo, por alguns mestres, sempre no intuito de romper com a dualidade exis-

tente entre a formação humanística para a classe dirigente e a formação profis-

sional básica para os pertencentes às classes trabalhadoras (SAVIANI, 2003; 

NOSELLA, 1992; MANACORDA, 1990).

As reflexões trazidas por esses autores se fundamentam nos estudos de 

Antonio Gramsci (1891-1937), fundador do Partido Comunista Italiano. Gramsci 

nasceu na Itália, na Ilha de Sardenha, região pobre, fechada e alvo de muitos 

preconceitos. Contrário ao regime fascista, Gramsci foi preso em 1926, condena-

do a vinte anos de prisão e faleceu quatro dias após o alcance de sua liberdade. 

Sua obra contou com 32 cadernos escritos enquanto esteve preso, que foi orga-

nizada em volumes e posteriormente disponibilizada após a guerra. As preocupa-

ções com a educação de seus filhos e sua sobrinha cultiva nele o interesse pelas 

questões pedagógicas.

Gramsci se baseia nos escritos marxianos e concebe a escola pública como 

uma das instituições em potencial para favorecer a obtenção da consciência de 

classe, associada à ideia do processo de trabalho como um princípio educativo. 

Emerge o termo “desinteressado” (cultura desinteressada, escola e formação de-

sinteressadas) com conotação de horizonte amplo, de longo alcance (NOSELLA, 

1992).

A escola comum e desinteressada defendida por Gramsci nada tinha a ver 

com simplicidade ou falta de interesse. A ideia defendida pelo educador sar-
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denho era a existência de uma escola única, para todos, de forma igualitária, 

sem hierarquização de acordo com classes ou grupos sociais mais ou menos 

favorecidos.

Segundo Militão (2005)

A “escola unitária” apresenta-se como reação ao dualismo escolar, e a 
noção de unidade está relacionada a sua análise sobre a organização da 
cultura. Trata-se do princípio da igualdade ou “princípio unitário”, diretriz 
para superar os conflitos sociais. Refere-se à luta pela unificação históri-
ca do homem, uma possibilidade a ser realizada, um devir (p.147).

Trata-se, em verdade, de uma escola única, de cultura geral, humanista, 

formativa, que equilibre equanimente o desenvolvimento da capacidade de traba-

lhar manualmente (tecnicamente, industrialmente) e o desenvolvimento das ca-

pacidades do trabalho intelectual (GRAMSCI, 1978 apud MANACORDA, 1990).

Saviani (2003) se volta também à questão do trabalho defendendo-o como 

princípio educativo. Para o autor, toda a educação organizada se dá a partir do 

conceito e do fato do trabalho. Segundo Saviani (2008) o EM é a etapa de ensino 

que já deveria se organizar explicitamente sobre a questão do trabalho, porque 

“nessa etapa, o trabalho já aparece não apenas como uma condição, como algo 

que ao constituir, ao determinar a forma da sociedade, determina, por conseqü-

ência, também o modo como a escola se organiza (p.06)

É justamente no bojo destes debates que o referido pesquisador inicia sua 

discussão acerca da politecnia, que para ele

A noção de politecnia se encaminha na direção da superação da dicoto-
mia entre trabalho manual e trabalho intelectual, entre instrução profis-
sional e instrução geral. A sociedade moderna, que generaliza as exigên-
cias do conhecimento sistematizado, é marcada por uma contradição: 
como se trata de uma sociedade alicerçada na propriedade privada dos 
meios de produção, a maximização dos recursos produtivos do homem é 
acionada em benefício da parcela que detém a propriedade dos meios de 
produção, em detrimento da grande maioria, os trabalhadores, que pos-
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suem apenas sua força de trabalho. Na sociedade capitalista, a ciência é 
incorporada ao trabalho produtivo, convertendo-se em potência material. 
O conhecimento se converte em força produtiva e, portanto, em meio 
de produção. Assim, a contradição do capitalismo atravessa também a 
questão relativa ao conhecimento: se essa sociedade é baseada na pro-
priedade privada dos meios de produção e se a ciência, como conheci-
mento, é um meio de produção, deveria ser propriedade privada da clas-
se dominante. No entanto, os trabalhadores não podem ser expropriados 
de forma absoluta dos conhecimentos, porque, sem conhecimento, eles 
não podem produzir e, se eles não trabalham, não acrescentam valor ao 
capital. Desse modo, a sociedade capitalista desenvolveu mecanismos 
através dos quais procura expropriar o conhecimento dos trabalhadores 
e sistematizar, elaborar esses conhecimentos, e devolvê-los na forma 
parcelada (p.06- 07).

Igualmente as discussões realizadas por Gramsci e seus seguidores, Sa-

viani (2003) defende a politecnia como forma de romper com a dualidade exis-

tente, conferindo a educação um caráter indissolúvel entre aspectos manuais e 

intelectuais. A partir desta defesa, afirma que a

Politecnia diz respeito ao domínio dos fundamentos científicos das dife-
rentes técnicas que caracterizam o processo de trabalho produtivo mo-
derno. Está relacionada aos fundamentos das diferentes modalidades de 
trabalho e tem como base determinados princípios, determinados funda-
mentos, que devem ser garantidos pela formação politécnica. Por quê? 
Supõe-se que, dominando esses fundamentos, esses princípios, o traba-
lhador está em condições de desenvolver as diferentes modalidades de 
trabalho, com a compreensão do seu caráter, da sua essência. Não se 
trata de um trabalhador adestrado para executar com perfeição determi-
nada tarefa e que se encaixe no mercado de trabalho para desenvolver 
aquele tipo de habilidade. Diferentemente, trata-se de propiciar-lhe um 
desenvolvimento multilateral, um desenvolvimento que abarca todos os 
ângulos da prática produtiva na medida em que ele domina aqueles prin-
cípios que estão na base da organização da produção moderna (p.10).

O tema da formação integrada traz para o centro das discussões justamen-

te esta concepção de educação integral, não dividida entre o pensar e o fazer. 

Como formação humana, busca-se oferecer aos sujeitos a quem ela se destina, 

uma formação completa para a leitura de mundo, para a atuação de um cidadão 

crítico e reflexivo diante de todos os fenômenos que envolvem as relações so-

ciais da sociedade brasileira (CIAVATTA, 2005).
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Maria Ciavatta (2005) explicita três sentidos da integração: (I) a formação 

omnilateral que é “a integração de todas as dimensões da vida no processo for-

mativo”;

(II) a indissociabilidade entre a educação básica e a educação profissional 

como possibilidade para a juventude de inserção social e de sobrevivência eco-

nômica; (III) e a integração de conhecimentos gerais e específicos como totalida-

de e forma de superar o positivismo e o mecanismo das ciências (p.03-09).

Vê-se que a origem da discussão sobre a formação integrada remete aos 

debates em torno da escola unitária de Gramsci, no sentido político, e ao conceito 

de politecnia, trazido por Saviani, no que tange ao aspecto formativo (CIAVATTA, 

2005). Diante desse quadro, percebe-se que o grande desafio de um curso que 

se propõe integrado é seguir para além de uma formação para a laboralidade, de 

forma acrítica e meramente para servir às demandas produtivas, e organizar uma 

formação humanística, científica, tecnológica e cultural.

Por outro lado, como se discutiu no capítulo anterior, não se pode deixar de 

considerar quais devem ser as contribuições das escolas que possuem cursos 

integrados, entendendo a via de mão dupla imposta pelo sistema capitalista: ne-

cessitam-se de profissionais com uma formação abrangente, crítica e reflexiva, 

e ao mesmo tempo, com “competências específicas” para a sociabilidade e a 

resolução de problemas.

Este processo, sem dúvida, não é simples nem linear. É construído como 

política pública, política de Estado, e pedagogicamente, através do envolvimento 

de todos os agentes pertencentes às instituições escolares, como propõe Macha-

do (2006), “comprometidos com a articulação criativa das dimensões do fazer, do 

pensar e do sentir como base da formação de personalidades críticas e transfor-

madoras” (p.41).
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Esta pesquisa pretende preencher uma lacuna, visto que a maioria dos 

estudos acerca da formação integrada, privilegiam aspectos metodológicos e 

curriculares. Pretende-se, assim, aprofundar nos próximos capítulos, não nestas 

temáticas, o que não significa que as mesmas não sejam importantes; todavia, 

acredita-se que também seja pertinente apreender a concepção de jovens alunos 

acerca de uma formação integrada.

A proposta não é oferecer uma “receita” de integração na concepção des-

tes sujeitos; o que buscar-se-á neste estudo é trazer alguns pontos cruciais, ex-

plicitados pelos jovens acerca da formação integrada, bem como da importância 

desta formação para a construção de seus projetos de futuro, principalmente os 

voltados para o trabalho.
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CAPÍTULO 4

O PERCURSO DA 
PESQUISA E A 
INVESTIGAÇÃO: 
CONHECENDO A 

ESCOLA E OS JOVENS
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O presente capítulo apresenta os caminhos trilhados no trabalho de campo 

sob a luz dos referencias teóricos adotados e dos procedimentos metodológicos 

utilizados. Apresenta igualmente, um histórico da instituição escolar em que é 

realizada a pesquisa, trazendo um breve relato dos seus cem anos de existên-

cia. A partir desta apresentação, situa os sujeitos da pesquisa, os jovens alunos, 

a partir de um perfil inicial que objetiva explicitar, em algumas questões, quem 

são esses sujeitos: idade, local de moradia, organização familiar, escolaridade 

e profissão dos pais e/ou responsáveis, dentre outras, no intuito de subsidiar as 

análises que serão realizadas em capítulo posterior.

4.1 OS CAMINHOS METODOLÓGICOS

Esta pesquisa direciona o olhar aos jovens alunos. Busca apreender, atra-

vés das representações sociais desses sujeitos, quais são as suas perspectivas 

frente à inserção no mundo do trabalho, tendo a formação escolar como media-

dora desse processo. Entende-se que para compreender certa realidade, a partir 

dos sujeitos investigados, é preciso concebê-los como sujeitos sociais: seres hu-

manos que se constroem socialmente.

Baseia-se em Dayrell (2007) ao apresentar os jovens como sujeitos sociais

(...) sujeito é um ser humano aberto a um mundo que possui uma histori-
cidade; é portador de desejos e é movido por eles, além de estar em re-
lação com outros seres humanos, também sujeitos. Ao mesmo tempo, o 
sujeito é um ser social, com uma determinada origem familiar, que ocupa 
um determinado lugar social e se encontra inserido nas relações sociais. 
Finalmente, o sujeito é um ser singular, que tem uma história, que inter-
preta o mundo e dá-lhe sentido, assim como dá sentido à posição que 
ocupa nele, à sua relação com os outros, à sua própria história e à sua 
singularidade (Dayrell, 2007 apud Charlot, 2000, p. 33).

Ao entender os participantes da pesquisa como sujeitos sociais, interessa 

neste estudo compreender como esses sujeitos concebem, interpretam e con-

ferem significados às suas experiências e às suas realidades. Neste sentido, a 
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pesquisa qualitativa33 contribui grandemente na medida em que sua preocupa-

ção não se detém meramente na quantificação de fatos e fenômenos; pretende 

sim, descrevê-los, analisá-los à luz de referenciais teóricos e busca explicá-los a 

partir da perspectiva dos sujeitos pesquisados no intuito de revelar os múltiplos 

olhares e significados que advém dos atores sociais envolvidos.

André (1995) sinaliza para o cuidado em um trabalho que se apregoa qua-

litativo porque não é simplesmente voltar-se para os fenômenos sociais e ignorar 

todos os dados quantitativos; ao contrário, alguns dados de natureza quantitativa 

são de suma importância no processo de pesquisa. E aborda que é

Qualitativa porque se contrapõe ao esquema quantitativista de pesquisa 
(que divide a realidade em unidades passíveis de mensuração, estudan-
do-as isoladamente), defendendo uma visão holística dos fenômenos, 
isto é, que leve em conta todos os componentes de uma situação em 
suas interações e influências recíprocas (p. 17).

Bogdan e Biklen (1994) apresentam cinco características fundamentais em 

uma pesquisa de abordagem qualitativa, a saber: a fonte direta dos dados deve 

ser o ambiente natural, sendo o investigador o instrumento principal; a investi-

gação qualitativa deve ser descritiva; os investigadores qualitativos devem se 

deter mais nos processos do que simplesmente nos resultados ou produtos; os 

investigadores qualitativos tendem a analisar os seus dados de forma indutiva; o 

significado é de importância vital na abordagem qualitativa.

André (19995) aponta ainda que um trabalho de natureza qualitativa tenha 

como características fundamentais a ênfase no processo e a valorização do pes-

quisador enquanto sujeito principal na coleta e análise dos dados. Nas palavras 

da autora

A pesquisa do tipo etnográfico, que se caracteriza fundamentalmente por 
um contato direto do pesquisador com a situação pesquisada, permite 

33  A pesquisa é de natureza qualitativa, todavia, foram utilizados também instrumentos quan-
titativos, que não foram fundamentais, mas deram um suporte considerável para as discussões 
qualitativas.
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reconstruir os processos e as relações que configuram a experiência es-
colar diária. (...) Por meio de técnicas etnográficas de observação e de 
entrevistas intensivas, é possível documentar o não-documentado, isto 
é, desvelar os encontros e desencontros que permeiam o dia-a-dia da 
prática escolar, descrever as ações e representações dos seus atores 
sociais, reconstruir sua linguagem, suas formas de comunicação e os 
significados que são criados e recriados no cotidiano do seu fazer peda-
gógico (p.41).

Dauster (2007) trata, igualmente, da importância do pesquisador como in-

térprete da realidade, afirmando que o “ofício de etnógrafo” é

(...) o exercício de interpretação da vida social, a observação das so-
ciabilidades, a captação dos sistemas de organização e classificação, 
apreendendo os valores e os sistemas de crenças, buscando as lógicas 
e os significados, tendo em vista ir além da descrição empírica factual na 
busca do ponto de vista do “outro” nos seus termos (p.29).

Neste estudo, particularmente, como a pesquisadora faz parte do corpo 

institucional34, bem se sabe do desafio de manter um distanciamento, que não 

é neutro, para preservar o rigor científico, em termos práticos, fundamentalmen-

te na análise e interpretação dos dados. Sobre isto, Dauster (2007) novamente 

contribui

O grande desafio nesses casos é saber trabalhar o envolvimento e a sub-
jetividade mantendo o necessário distanciamento que requer um traba-
lho científico. Distanciamento que não é sinônimo de neutralidade, mas 
que preserva o rigor. Uma das formas de lidar com essa questão tem sido 
o estranhamento – um esforço sistemático de análise de uma situação 
familiar como se fosse estranha. Trata-se de saber lidar com percepções 
e opiniões já formadas, reconstruindo-as em novas bases, levando em 
conta, sim, as experiências pessoais, mas filtrando-as com apoio do re-
ferencial teórico e de procedimentos metodológicos específicos (p. 29).

Sob tais referências, a pesquisa foi realizada no Instituto Federal de Edu-

cação Ciência e Tecnologia Fluminense (IFF), em um dos seus seis campi: o 

campus Campos- Guarus. O IFF35 é uma instituição pública, federal, que oferece 

34  Como se disse na introdução, o interesse por esta pesquisa surgiu no exercício de minha 
função como Técnica em Assuntos Educacionais no campus Campos-Guarus, do IFF, institui-
ção em que se realiza esta pesquisa.
35  Ainda neste capítulo far-se-á um relato mais aprofundado desta instituição.
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cursos em todos os níveis de formação: formação inicial e continuada de traba-

lhadores, PROEJA36, EJA37, ensino médio, cursos técnicos de nível médio e en-

sino superior (cursos de tecnologia, bacharelados, licenciaturas e programas de 

pós-graduação lato e stricto sensu).

O campus Campos-Guarus, por sua vez, por ser uma unidade recém cria-

da38 pelo MEC, oferece somente cursos técnicos de nível médio na modalidade 

integrada39 em Eletrônica e Meio Ambiente e na modalidade subseqüente40 em 

Farmácia e Enfermagem. O contato com essa instituição se deu bem no início da 

pesquisa, em março de 2009, diretamente com a direção geral da mesma que 

permitiu de imediato a realização deste estudo.

Figura 01 – O campus Campos-Guarus

36  Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na 
Modalidade de Educação de Jovens e Adultos. Para mais informações, ver decreto de nº. 
5.840 de 2006, que institui o referido programa.
37  Educação de Jovens e Adultos.
38  A instituição foi inaugurada em agosto de 2007.
39  Para alunos concluintes do Ensino Fundamental.
40  Para alunos concluintes do Ensino Médio.
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Definem-se como sujeitos da pesquisa, os jovens alunos e alunas41 con-

cluintes do 3º ano do curso técnico de nível médio integrado em Eletrônica, na 

faixa etária compreendida entre 15 e 29 anos, dos turnos matutino e vespertino42, 

do campus Campos-Guarus no âmbito do IFF, no ano de 2009. Os critérios para 

seleção dos sujeitos investigados foram:

a) No que se refere ao curso: o curso de eletrônica é um dos primeiros, no 

âmbito do IFF, a se construir na modalidade integrada após a promulgação do 

decreto de nº. 5.154/2004, e por isso, acredita-se ser relevante entender como 

está se configurando essa “nova” formação, na perspectivas dos alunos;

b) Em relação ao ano estabelecido, o 3º ano, entende-se que o aluno con-

cluinte possui uma visão mais ampliada do seu curso, e possui uma preocupação 

mais latejante com o ingresso no mundo do trabalho e com o prosseguimento de 

estudos;

c) Em se tratando da faixa etária designada, os estudos sobre juventude 

geralmente estabelecem como alvo das políticas públicas o grupo que se encon-

tra entre os 15 e 24 anos, pautando-se no entendimento de que é nesse período 

que se desenvolvem os processos relacionados à transição para a vida adulta; 

entretanto, nesta pesquisa, amplia-se o recorte para os 29 anos, pautada na lei 

de nº. 11.129/2005, que cria no Brasil a Secretaria Nacional de Juventude, consi-

derando como jovem o sujeito na faixa etária compreendida entre 15 e 29 anos.

A princípio, o interesse era que os 35 alunos, ou seja, todos os alunos do 3º 

ano do turno diurno participassem da pesquisa. Foram realizados alguns conta-

tos43 com as turmas a serem pesquisadas no intuito de explicar-lhes o objetivo da 

41  Estes serão identificados nos relatos que aqui se apresentarem apenas como jovem aluno 
ou jovem aluna, para preservar o anonimato dos mesmos.
42  A escolha por alunos que estudavam no diurno se deu porque os alunos do turno noturno 
pertenciam a um programa específico de integração entre a educação básica, a educação 
profissional e a educação de jovens e adultos: o PROEJA, não se configurando então como 
objetivo e interesse deste estudo.
43  Faz-se relevante um agradecimento aos colegas professores, que cederam preciosos mi-
nutos de suas aulas para que a pesquisadora pudesse dialogar com os jovens por algumas 
vezes, acerca dos propósitos da pesquisa.
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pesquisa e de mostrar-lhes como seria relevante a participação deles, enquanto 

jovens alunos concluintes de um curso integrado, para discutir questões referen-

tes à formação escolar e os projetos para a inserção no mundo do trabalho.

Entretanto, isso não ocorreu porque alguns manifestaram claramente o de-

sejo de não conceder entrevistas. Outros, por sua vez, confirmaram sua partici-

pação, mas não participaram por estarem envolvidos em outras atividades den-

tro44 e fora45 da escola. Outros ainda ratificaram sua contribuição neste estudo, 

entretanto, sempre “fugiam” quando se viam em situações em que poderiam ser 

entrevistados.

Neste sentido, a amostragem utilizada foi a não probabilística, de conve-

niência, caracterizada por indivíduos disponíveis e desejosos de participar do 

estudo46 (LAVILLE, 1999). Dessa forma, 28 (vinte e oito) jovens alunos se propu-

seram a participar do estudo através do consentimento em responder questões 

de forma individualizada. Em momento posterior, 12 (doze) jovens alunos desse 

primeiro grupo participaram da entrevista realizada na coletividade.

A pesquisa de campo se baseou, então, na observação dos jovens alunos 

no cotidiano escolar, bem como por meio de entrevistas individuais e de uma en-

trevista realizada em grupo. A técnica de observação utilizada foi a assistemática, 

também chamada de não estruturada, que consiste em recolher os dados da rea-

lidade, para tão somente descrevê-los posteriormente, se houver necessidade, e 

que não demanda a utilização de instrumentos técnicos especiais nem necessita 

de registros criteriosos. A postura adotada foi a não participante, uma vez que a 

44  As atividades nas quais esses jovens alunos eram as mais diversas: organização de feiras 
e projetos na área industrial; projetos voltados para a música e artes; atividades de reforço 
escolar; atividades esportivas; dentre outras.
45  Muitos relataram participar de cursos de inglês, de informática, de ensaios musicais em 
igrejas, e de atividades esportivas em academias, por exemplo, e por isso não tinham como 
conceder entrevistas em nenhum horário.
46  Baseia-se igualmente nas anotações realizadas na disciplina de Metodologia Científica, 
ministrada pelo Prof. Dr. Marcos Antônio Pedlowski. Ao se falar dos instrumentos de coleta de 
dados, também se lançará mão dos registros feitos na referida disciplina, bem como em slides 
e apostilas construídas pelo professor Pedlowski.
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pesquisadora presencia o fato, mas não participa dele e não se envolve nas si-

tuações desencadeadas.

Convém retomar o objetivo central que orienta esta pesquisa: captar as 

perspectivas de jovens alunos de um curso técnico de nível médio integrado 

acerca de seus projetos de futuro no que se refere à inserção no mundo do traba-

lho, tendo a formação escolar como mediadora. Isto posto, pretende-se analisar 

a representação destes sujeitos sobre questões referentes às suas trajetórias 

escolares, bem como a contribuição que a (s) escola (s) a que pertencem/perten-

ceram, tem/tiveram em suas vidas e acerca do mundo do trabalho (projetos de 

inserção, permanência, qualificação), a partir da perspectiva da educação e do 

trabalho como direito do jovem.

Neste sentido, far-se-ão algumas considerações sobre a abordagem psi-

cossociológica de representação utilizada nesta pesquisa. Psicológica na medida 

em que se volta para o sujeito, para o indivíduo, e Sociológica porque o ponto 

de partida é o ser individual; o ponto de chegada, por sua vez, é o coletivo, é a 

dinâmica das relações sociais.

Jodelet (2001) fala de Representações Sociais, e entende que este proces-

so se dá quando o indivíduo transforma uma realidade que é desconhecida em 

familiar, tornando-a um pedaço de si. A partir desta incorporação, compreende a 

produção do cotidiano, e reconhece o mundo e o interpreta a partir deste olhar, 

imbuído das relações que estabelece com seus grupos sociais, suas diferentes 

culturas e este conhecimento, por sua vez, volta para a sociedade.

As Representações Sociais se constituem como formas de conhecimento, 

socialmente elaboradas e partilhadas na interação entre sujeitos e a sociedade 

em que estão inseridos, com o intuito de construir uma determinada realidade.

Arruda (2002) explicita que os estudos referentes à Teoria das Representa-

ções Sociais originam-se com a obra de Moscovici, La Psychanalyse, son image, 
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son public, em 1961 na França. Em suma, sua teoria “partia da premissa de que 

existem formas diferentes de conhecer e de se comunicar guiadas por objetivos 

diferentes, formas que são móveis” (p.130). A estudiosa afirma que

A representação social seria uma forma de conhecer típica dessas so-
ciedades, cuja velocidade vertiginosa da informação obriga a um pro-
cessamento constante do novo, que não abre espaço nem tempo para 
a cristalização de tradições, processamento que se esteia no olhar de 
quem vê. A representação social, portanto, não é uma cópia nem um re-
flexo, uma imagem fotográfica da realidade: é uma tradução, uma versão 
desta. Ela está em transformação como o objeto que tenta elaborar. É di-
nâmica, móvel. Ao mesmo tempo, diante da enorme massa de traduções 
que executamos continuamente, constituímos uma sociedade de “sábios 
amadores” (Moscovici, 1961), na qual o importante é falar do que todo o 
mundo fala, uma vez que a comunicação é berço e desaguadouro das 
representações. Isto indica que o sujeito do conhecimento é um sujeito 
ativo e criativo, e não uma tabula rasa que recebe passivamente o que o 
mundo lhe oferece, como se a divisória entre ele e a realidade fosse um 
corte bem traçado (p. 135).

Para a autora, Moscovici (1961) entendia a realidade como socialmente 

construída, e “este saber é uma construção do sujeito, mas não desvinculada de 

sua inscrição social, o que pressupõe uma psicossociologia do conhecimento, 

sem desprezar os processos subjetivos e cognitivos” (p.132-135).

Sá (2010), ao realizar um estudo comparativo das representações sociais 

de adolescentes trabalhadores e não trabalhadores, baseia-se em Jodelet (2001) 

ao assinalar que

As representações sociais devem ser estudadas articulando-se elemen-
tos afetivos, mentais e sociais e integrando - ao lado da cognição, da 
linguagem e da comunicação – a consideração das relações sociais que 
afetam as representações e a realidade material, social e ideativa sobre 
a qual elas têm de intervir (p. 14).

Gomes (2005) aponta que no cotidiano, em quaisquer que sejam os aspec-

tos, “é preciso saber o que olhar, sob o risco de tudo olhar e nada ver” (p.278), 

exigindo do pesquisador uma postura cuidadosa e atenta do objeto de pesquisa. 
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Neste contexto, argumenta que quando se trabalha com representações sociais, 

dois aspectos primordiais precisam ser considerados: (I) entender as representa-

ções sociais como práticas sociais concretas; (II) entender igualmente que as re-

presentações sociais não são simplesmente os resultados dessas práticas, mas 

são as tramas do cotidiano, do mundo material e subjetivo, através das quais 

indivíduos e grupos interpretam o mundo e dele se apropriam.

A breve abordagem realizada acerca da Teoria das Representações                      

Sociais assinala um dos referenciais teóricos que embasam esta pesquisa. A 

proposta epistemológica que aqui se constrói entende a realidade como cons-

tructo social e a temática do trabalho se constitui como objeto de diálogo entre 

pesquisador e jovens. O diálogo tratado se efetivou através das falas dos jovens 

alunos nas entrevistas individuais e na entrevista em grupo; por isso, quando se 

fizerem relatos dos mesmos no momento em que se efetivarem tais atividades, 

entender-se-ão como representações sociais dos sujeitos investigados.

4.1.1.  A realização das entrevistas

As entrevistas individuais foram realizadas no período compreendido entre 

julho e setembro de 2009 na própria unidade escolar. As atividades eram realiza-

das ora nos quiosques, uma espécie de pequena construção aberta por todos os 

lados, construídos especificamente para os alunos, ora em alguma sala de aula 

disponível no momento marcado para a efetivação das mesmas.
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Figura 02 - Quiosque

Figura 03 – Sala de aula
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As entrevistas individuais foram do tipo padronizadas, com roteiro semi- es-

truturado, organizado com perguntas abertas, feitas verbalmente em uma ordem 

prevista, mas na qual o entrevistador pode acrescentar algumas perguntas de 

esclarecimento, no intuito de obter respostas diferenciadas acerca das mesmas 

questões, permitindo compará-las entre si (LAVILLE, 1999).

Após conversar com os jovens alunos por algumas vezes sobre a temática 

da pesquisa, procurou-se agendar com os mesmos um melhor dia e horário para 

eles concederem as entrevistas. Assim, tais atividades foram realizadas contan-

do sempre com muita disponibilidade (mostravam-se sempre falantes e interes-

sados), responsabilidade (estavam sempre no dia e horário marcado, sem faltas 

e sem atraso) e entusiasmo (desejosos em falar sobre a temática) por parte dos 

jovens ao responderem as questões do roteiro.

As entrevistas tiveram uma duração média de 30 (trinta) minutos. A de 

maior duração teve 1h18m (uma hora e 18 minutos) e a de menor 12 (doze mi-

nutos). Esta última de tempo bem reduzido foi concedida por um jovem de 17 

(dezessete) anos, muito envergonhado, que parecia constrangido ao participar 

da atividade. Percebeu-se que este jovem estava muito incomodado, e respon-

dendo às questões de forma bem objetiva, limitando-se a responder “sim”; “não 

sei responder isso”; “hã-hã”. Por isso, foi lhe explicado que caso ele quisesse 

interromper o trabalho, poderia fazê-lo a qualquer momento. E o jovem assim o 

fez. As outras entrevistas, por sua vez, fluíram sem maiores condicionantes.

O contato direto com os jovens no momento da entrevista foi muito interes-

sante e produtivo. Eles participaram sempre mostrando interesse pela temática, 

explicitando as questões com exemplos de suas vidas, trazendo seus sentimen-

tos, angústias e projetos. Quando não entendiam alguma pergunta, os jovens 

alunos questionavam, diziam que não haviam compreendido, tentando expor 

seus pensamentos da forma mais clara possível; ao final do roteiro, a pesquisa-

dora deixou um espaço aberto para que eles pudessem falar algo pertinente que 
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não havia sido abordado, e a grande maioria utilizou esse momento para trazer 

contribuições para o estudo através de suas experiências.

Percebeu-se que comparando com os meninos, as meninas mostraram-se 

mais falantes, mais entusiasmadas e mais preocupadas com suas falas no sen-

tido de expressarem posicionamentos pertinentes. Outra questão percebida é 

que estes jovens estavam sempre envolvidos em muitas atividades, pois tinham 

sempre algo a fazer ou terminado algo antes da concessão da entrevista. Por 

exemplo: alguns iam ou vinham da academia; de aulas de reforço; de aulas de 

música; de teatro; de dança ou mesmo de atividades voltadas para o lar, como 

arrumar a casa e tomar conta do irmão menor.

Laville (1999) defende que comparando os instrumentos de coleta de da-

dos: o questionário e a entrevista, este último traz para os estudos científicos 

uma amplitude maior que o primeiro citado, por permitir um contato direto com o 

sujeito e por possibilitar possíveis reformulações para atender as necessidades 

do entrevistado (p. 188). Além disso, podem ser trazidas outras subperguntas, 

tais como: “por que?”; “você pode me dar um exemplo?”, dentre outras, que tra-

zem uma porção de informações significativas. Assim

A flexibilidade adquirida (pela entrevista) permite obter dos entrevista-
dos informações muitas vezes mais ricas e fecundas, uma imagem mais 
próxima da complexidade das situações, fenômenos ou acontecimentos, 
imagem cuja generalização será todavia delicada e exigirá prudência por 
parte do pesquisador (p. 190).

Brandão (2002), todavia, faz uma fala pertinente acerca dessa flexibilidade 

reclamada à técnica da entrevista. A autora afirma que entrevista não significa 

conversa; entrevista é trabalho uma vez que exige por parte do pesquisador, ri-

gor, escuta atenta, reflexão sobre a forma e a fala do entrevistado, apreendendo 

suas concepções, seus gestos e suas expressões (p. 40).
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O roteiro individual47 reuniu ao todo 25 questões, subdividas em cinco gran-

des blocos que versaram sobre:

1. Identificação dos alunos;

2. A trajetória dos alunos e suas vivências no espaço escolar;

3. As expectativas dos alunos em relação ao curso e a contribuição da ins-

tituição escolar em relação à continuidade de estudos e a entrada no mundo do 

trabalho;

4. A identificação das expectativas no que tange ao mundo do trabalho;

5. A identificação e a análise dos projetos de vida e de futuro dos jovens 

alunos.

Todos os blocos de questões foram rigorosamente registrados com apare-

lho de áudio, com exceção do primeiro, por conter dados pessoais do entrevista-

do. As informações sobre este foram devidamente escritas de próprio punho pela 

pesquisadora no caderno de campo.

Assim que as entrevistas eram concluídas, buscou-se rapidamente digi-

talizá-las, a fim de estarem ainda na memória recente da pesquisadora alguns 

aspectos relevantes que surgiram no decorrer da realização das entrevistas. Po-

dem-se citar, a título de ilustração, alguns desses episódios: a expressão dos 

entrevistados; as alterações no tom de voz de acordo com uma determinada 

questão ou tema discutido ou mesmo se houve interferência no momento da en-

trevista, dentre outras.

É válido ressaltar também que durante a entrevista tomou-se o cuidado 

de mostrar aos jovens alunos que naquele momento a investigadora assumia o 

papel social de pesquisadora, estudante de um curso de mestrado, e não de ser-

vidora daquela instituição, esclarecendo que a pesquisa tinha caráter científico e 

não institucional.

47  O roteiro de entrevista individual se encontra no Anexo 01.
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Ao realizar as entrevistas individuais com os jovens alunos, foi explicado 

aos mesmos que, posteriormente, teríamos um novo momento para uma entre-

vista em grupo entre eles e seus pares. A maioria dos jovens se mostrou muito 

interessada e disponível para contribuir em mais esse momento de atividade.

Na medida em que as entrevistas individuais estavam sendo digitalizadas 

e transcritas, realizou-se um trabalho de análise inicial, no intuito de verificar as 

questões pertinentes articuladas aos objetivos da pesquisa, que os sujeitos tra-

ziam (ou não) no momento de atividade individual para retomá-las na entrevista 

em grupo.

A atividade em grupo, mais comumente conhecida como grupo focal é uma 

técnica qualitativa de coleta de dados, que se viabiliza por meio de entrevista 

realizada em profundidade e que se caracteriza pela constituição de pequeno(s) 

grupo(s) a ser (em) entrevistado(s), nos quais os componentes desse(s) grupo(s) 

respondem simultaneamente às questões, de maneira informal, de acordo com 

o entrevistador.

Esta técnica foi originariamente criada pelo sociólogo estadunidense Robert 

King Merton (1910-2003), com o nome de “foco entrevista” e tornou-se muito utili-

zada no contexto da Segunda Guerra Mundial. O grupo focal foi sendo difundido 

e passou a ser utilizado por Estados-Nação em seus programas governamentais 

e em pesquisas qualitativas. Segundo Gomes (2005) a principal finalidade dessa 

modalidade atualmente é “extrair das atitudes e respostas dos participantes do 

grupo, sentimentos, opiniões e reações que resultariam em um novo conheci-

mento” (p. 279).

Abramovay e Rua (1990) definem o grupo focal como um método oral e 

grupal, que busca a emergência de opiniões, “fugindo” de um determinado con-

senso. A concepção defendida pelas autoras é que a referência é o ponto de vista 

dos atores envolvidos neste processo, que serão expressos no relato de suas 
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atividades; nos significados que conferem às suas realidades; por meio de suas 

emoções e divergências. Para a constituição de um grupo focal, as estudiosas 

apontam quatro características:

1. Recolher as percepções dos atores sociais, sem a idéia preconcebida e 

nem hipóteses fechadas a verificar. Não há respostas certas ou erradas, há dife-

rentes pontos de vista;

2. Explicar os comportamentos sociais, abordando uma problemática, suas 

causas e efeitos;

3. Favorecer a implicação do meio, acordando-lhe a palavra e reconhecen-

do que cada pessoa é o “expert” de sua própria realidade;

4. Permitir às autoridades elaborar políticas e projetos que correspondam 

às expectativas expressas pelos atores.

Em se tratando de uma pesquisa com jovens, considera-se ainda mais re-

levante a utilização da técnica do grupo focal, porque se sabe da importância 

existente para os jovens de estarem inseridos em grupo de pares. A identificação 

do jovem em um grupo específico, no caso desta pesquisa, o “grupo dos colegas 

da escola”, os faz se sentirem mais encorajados e fortalecidos para expressarem 

suas opiniões. Para Camacho (2000) “o grupo de iguais lhes dá mais segurança 

e assim possibilita uma atitude de maior desenvoltura e abertura para que pos-

sam expor suas idéias, valores e crenças” (p. 52).

Gomes (2005), numa análise que vai ao encontro das concepções de Ca-

macho (2000), aponta algumas vantagens do grupo focal se comparado a outras 

técnicas

Embora outras técnicas, tais como entrevistas individuais e observações, 
possam proporcionar a um investigador um contato direto e intensivo 
com os indivíduos, o formato de um grupo interativo como um grupo fo-
cal oferece vantagens para uma rica e detalhada coleta de dados, pois 
suas entrevistas encorajam não só a interação entre o moderador e os 
participantes, mas também entre os participantes (...) encorajando maior 
franqueza nas suas respostas (p. 282).
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Gatti (2005, p. 09), de igual forma, defende o uso da técnica do grupo focal, 

argumentando que “há interesse não somente no que as pessoas pensam e ex-

pressam, mas também em como elas pensam e por que pensam”. Daí, o desejo 

da utilização desta técnica de pesquisa, na busca de apreender os “olhares” dos 

sujeitos sócio-históricos em questão.

Dadas as contribuições dos autores acima sobre o grupo focal, explicita-se 

então como foi a escolha dos participantes. Como já se disse, a principio, todos 

os sujeitos mostraram interesse em participar, uns de forma mais entusiasma-

da, outros, nem tanto. Nenhum deles, portanto, mostrou objeção em contribuir 

mais uma vez para a viabilização desta pesquisa. O próximo passo seria então 

escolher dos 28 (vinte e oito) entrevistados individualmente, quais participariam 

desse rico momento em grupo.

Pensou-se em vários critérios, todavia não se chegou a nenhum específico 

dada a receptividade dos jovens alunos frente a participação nessa entrevista em 

grupo. Diante desse quadro, gerou-se um impasse: como eleger os entrevistados 

se todos48 demonstraram interesse em participar? Dado o interesse dos alunos, 

não se chegou ao estabelecimento de um critério de escolha dos participantes: 

marcou-se então a entrevista para o dia 02 (dois) de dezembro de 2009, uma 

quarta-feira, dia da semana colocado pela maioria deles como “sossegado”, no 

horário de 12h – horário de saída do turno da manhã e entrada do turno da tarde. 

É válido ressaltar que mesmo estando em um período turbulento de realização 

de provas e trabalhos escolares, os jovens não hesitaram em mais uma vez par-

ticiparem.

A ideia inicial era: se houvesse menos de 6 jovens, a entrevista seria mar-

cada para um outro dia. Se houvesse por sua vez, mais de 12, seriam en-

trevistados alguns neste dia e se marcaria um novo encontro, com a formação 

48  As pesquisas sobre grupo focal mostram que o interessante é ter um grupo composto por 6 
a 12 participantes. Mas que isso, interferiria na proposta fundamental dessa técnica que é a de 
produzir opiniões em suas diversidades, sem a emergência de conversas paralelas. Um grupo 
composto por 28 anos, nesta perspectiva, seria inviável.
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de um novo grupo. No dia estabelecido então, por volta de 11h30m, eles foram 

chegando, alguns sozinhos, outros em dupla, mas de forma bastante acanhada. 

A impressão que se tinha é que eles não sabiam o que se esperariam deles num 

momento em que ficariam expostos aos outros colegas.

Eles iniciaram um diálogo sobre as dificuldades que estavam tendo no final 

daquele ano, explicitando suas dificuldades em algumas disciplinas, falando so-

bre a necessidade de se estudar bastante para fazerem provas e trabalhos e so-

bre estágios; enfim, assuntos relacionados às suas vivências naquele momento 

final de ano letivo. Esse “bate-papo” os levou a “quebrar o clima” que havia ini-

cialmente se estabelecido.

Por volta de 12h, já havia 7 participantes e se decidiu coletivamente come-

çar o grupo focal. Entretanto, uma jovem aluna pediu que se esperasse mais dez 

minutos, pois uma colega estava a caminho. O grupo decidiu aguardar a colega, 

que logo chegou juntamente com outros dois jovens alunos. Assim, o grupo focal 

contou com a participação de 10 entrevistados.

Figura 04 – Auditório
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A entrevista foi realizada no auditório da escola, um local confortável e cli-

matizado, e já bem conhecido por eles; local este privilegiado por não sofrer 

interferência de barulhos ou outras situações externas. O ambiente foi altera-

do fisicamente se comparado à figura anterior, de forma que as cadeiras foram 

manuseadas, sendo então dispostas na forma de “U”, ou circular, ao redor da 

grande mesa existente neste espaço, possibilitando assim a visualização, deles 

com seus pares, pela condutora, a autora desta pesquisa, e pela observadora, a 

também pesquisadora Gisele Rogéria Penatieri.49

Recorreu-se a gravação com aparelho de áudio para registrar todas as 

falas advindas do uso desta técnica de pesquisa. Assim, foram utilizados três 

gravadores, que foram posicionados em diferentes lugares sobre a mesa central, 

para a captação da voz, facilitando a transcrição posterior. Os jovens foram co-

municados que a entrevista seria gravada, igualmente ocorreu no uso da primeira 

técnica, não havendo nenhuma objeção a este fato. Assim, os aparelhos de gra-

vação foram ligados quando todos os sujeitos se posicionaram em seus lugares, 

e a atividade teve a duração de 2h10m (duas horas e dez minutos).

Os jovens escolheram seus lugares à mesa de forma aleatória. Assim que 

se acomodaram, a pesquisadora explanou aos mesmos acerca de como seria 

procedida a atividade. A pesquisadora deu as boas vindas a grupo, agradecendo 

mais uma vez a participação e a disponibilidade de todos os presentes. Apresen-

tou-se então a observadora, explicando-lhes sua função no grupo de auxiliar no 

sentido de efetivar registros pertinentes. Esta se sentou junto ao grupo ao redor 

da mesa.

A seguir, realizou-se uma apresentação das questões que seriam discuti-

das e a importância da participação de todos, com voz clara e em tom um pouco 

49  Faz-se aqui um agradecimento especial à colega de mestrado e também pesquisadora do 
âmbito da juventude, Gisele Rogéria Penatieri, que observou atentamente a dinâmica da ati-
vidade, o comportamento, as expressões dos jovens, o interesse/desinteresse ao responder 
as questões, fatores de extrema relevância para o momento posterior da análise dos dados 
obtidos.
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mais elevado para que o recurso de áudio pudesse captar as falas. Foi procedida 

de igual forma uma orientação sobre a necessidade de todos estarem atentos, 

evitando conversas paralelas e dispersas.

O referencial teórico utilizado e acima citado aponta a importância do mo-

derador e do observador na condução de entrevistas grupais. O moderador deve 

ficar atento às respostas obtidas, para intervir no intuito de realizar outras subper-

guntas e solicitar que os participantes explicitem exemplos para que as questões 

fiquem as mais esclarecidas possíveis. O observador, por sua vez, contribui for-

temente uma vez que realiza registros indispensáveis para o enriquecimento das 

análises.

Neste sentido, o roteiro do grupo focal foi constituído três módulos50:

1. Sobre a juventude – ser jovem na vida e ser jovem na escola: esse bloco 

foi eleito porque se considerou relevante ouvir as várias representações sobre a 

juventude na coletividade, já que nas entrevistas individuais essa temática não 

demandou muito interesse dos mesmos.

Dos três blocos, este foi o que os jovens tiveram menos interesse em expor 

suas opiniões. Dos dez participantes, somente três emitiram suas percepções 

em falas bastante curtas. O restante do grupo silenciou-se. Quando foram convi-

dados a falar sobre a juventude na escola, “confundiram” com questões voltadas 

ao “ofício de aluno”, que serão tratadas no capítulo subseqüente. Percebeu-se, 

enfim, que esse bloco demandou pouco interesse dos entrevistados, necessitan-

do então, a retomada dessa discussão.

50  Os dados obtidos no grupo focal e na entrevista individual serão explicitados e discutidos 
ainda neste capítulo e, igualmente, no próximo capítulo desta dissertação. As questões que 
serão apresentadas não serão divididas em questões obtidas por meio do grupo ou da entre-
vista individual. Surgirão, de acordo com os temas abordados. Quando se apresentarem as 
falas e ao final, e na escrita estiver registrado “jovem aluno” ou “jovem aluna”, entender-se-á 
que vieram de uma entrevista individual. Quando por sua vez, falas advirem do grupo focal, 
terão as devidas observações.
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2. Sobre a trajetória e as experiências que tiveram na escola e em outras 

escolas nas quais passaram.

Nesse módulo, os sujeitos da pesquisa falaram de acordo com questões 

estabelecidas, mas no geral expuseram que a escola é importante porque os faz, 

de certa forma, esquecerem os problemas, mas ao mesmo tempo, traz experiên-

cias “traumatizantes”, termo utilizado por eles. Falaram ainda da experiência de 

terem sido a primeira turma de um curso técnico integrado na unidade escolar; 

do processo seletivo ao qual foram submetidos; das diferenças EM regular e EM 

integrado e das atribuições de um técnico em eletrônica.

3. Sobre os projetos de futuro e de vida, perpassando pelo debate da con-

tinuidade de estudos e/ou de inserção no mundo do trabalho.

Esse bloco também demandou bastante vontade de os jovens alunos par-

ticiparem. Os entrevistados apontaram questões acerca da falta de experiência 

profissional que os jovens recém formados têm como um grande problema para 

se conseguir um trabalho; da experiência de alguns deles que estavam vivencian-

do a participação em vínculos profissionais por meio de estágios em empresas 

multinacionais; das diferenças de gênero na execução do trabalho, bem como do 

preconceito existente com as mulheres na área industrial; da necessidade de os 

sujeitos terem que se adequar às novas demandas nas relações de trabalho; e 

por fim da necessidade e importância do estudo e da constante qualificação para 

se alcançar um emprego ideal.

A coleta de dados através da técnica do grupo focal foi muito profícua, pois 

possibilitou a formação de opiniões e interação entre os jovens participantes, 

fazendo emergirem do grupo muitas visões de mundo. Cabe salientar que os jo-

vens se mostraram muito atentos, participativos e interessados ao responderem 

as questões. Apresentaram boa dicção e bom vocabulário, demonstrando racio-

cínio lógico ao fundamentarem suas falas.
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A técnica do grupo focal tem grande relevância em pesquisas qualitativas, 

que sofrem com críticas de não ter uma tradição disciplinar (BRANDÃO, 2002, 

p. 27). O rigor e a disciplina necessários em uma pesquisa se suavizam no uso 

desta técnica, uma vez que demandou o interesse de todos, por ser uma temáti-

ca relevante para eles, o que facilitou as relações e interações.

Ao fim da entrevista, os jovens alunos falaram de questões pessoais, de 

desejos particulares, que não se colocam como objetivos da pesquisa, mas que 

se refletiam como anseios e angústias desse grupo juvenil. Entretanto, essas 

falas não foram gravadas com aparelho de áudio; apenas redigidas pela entre-

vistadora. Finaliza-se que o grupo focal propiciou momentos de interação, troca 

de experiência, possibilitando aos jovens refletirem sobre questões relacionadas 

às suas juventudes, à formação escolar e à preparação para a entrada no mundo 

do trabalho.

4.1.2. O agrupamento e a análise: preparando os dados para o                          

momento da interpretação

De posse de todos os dados obtidos nas entrevistas individuais e na entre-

vista em grupo, chega o momento de reunir todas as informações encontradas, 

no dizer de Laville (1999, p. 197), os “dados ainda em estado bruto que não dão 

quase em nada”, para lapidá-los, agrupá-los, classificá-los em categorizações, e 

por fim, selecionar o material produzido para incorporar ao estudo.

O rigor adotado nos processos anteriores foi de grande valia na medida em 

que possibilitou uma seleção prévia dos critérios de categorização e seleção dos 

dados, que de acordo com o trabalho realizado com as entrevistas individuais ge-

rou 113 laudas digitalizadas após a transcrição e o grupo focal obteve 36 laudas 

também digitalizadas.

Os resultados foram analisados com o auxílio da técnica de Análise de 

Conteúdo, que de acordo com Moraes (1999)
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(...) é uma metodologia de pesquisa usada para descrever e interpretar 
o conteúdo de toda classe de documentos e textos. Essa análise, con-
duzindo a descrições sistemáticas, qualitativas ou quantitativas, ajuda a 
reinterpretar as mensagens e a atingir uma compreensão de seus signifi-
cados num nível que vai além de uma leitura comum (p.07).

As categorias de análise geradas foram: a) A juventude; b) A formação es-

colar; c) Entrada no mundo do trabalho. Estas foram construídas apoiadas em 

cinco etapas, a saber: I) preparação das informações; II) unitarização ou trans-

formação do conteúdo em unidades; III) categorização ou classificação das uni-

dades em categorias; IV) descrição e V) interpretação (MORAES, 1999; ROCHA; 

DEUSDARÁ, 2005).

No preparo das informações, o trabalho realizado se voltou à leitura/releitu-

ra atenta das entrevistas, das anotações pertinentes das mesmas, bem como de 

todos os outros materiais registrados no momento destas atividades. Daí, foram 

selecionadas as temáticas que emergiram, obedecendo ao critério de se foram 

abordadas com profundidade ou não, transformando tais temáticas em unidades 

de análise

Realizou-se a categorização em seguida no agrupamento das falas nas ca-

tegorias estabelecidas, por semelhanças ou divergências. A categorização é uma 

etapa de fundamental importância no processo de pesquisa. Para que esta fase 

se efetive com eficácia, há a necessidade de se obedecer a alguns critérios: de 

pertinência (de acordo com os objetivos da pesquisa; de exaustividade (todos os 

dados devem ser vistos e os que são significativos, incluídos); homogeneidade 

(para que nenhuma questão seja tratada com particularidade); de exclusividade 

(em que cada elemento deve estar vinculado a apenas uma categoria) e por 

fim, deve obedecer ao critério de fidedignidade (que se volta à objetividade da 

pesquisa, consistência das categorias e relevância científica). (MORAES, 1999; 

ROCHA, DEUSDARÁ, 2005).
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Após esse processo, elegeram-se algumas falas que estarão descritas ain-

da neste capítulo e no subseqüente. A seleção exigiu conexão às hipóteses da 

pesquisa e ao recorte temático central, “estando o pesquisador atento ao ritmo e 

a qualidade das operações e decisões” (BRANDÃO, 2002, p. 41-42). Assim, as 

freqüências de algumas respostas estão expressas através da citação das pró-

prias falas ou de trechos das mesmas, e também por meio de gráficos e tabelas.

Pretendeu-se dessa forma, com os instrumentos de pesquisa aqui utiliza-

dos, realizar um levantamento dos dados ao encontro dos objetivos propostos 

para esta pesquisa, para uma posterior análise, que teve a finalidade de refletir 

a realidade advinda das perspectivas dos sujeitos entrevistados – os jovens alu-

nos. O interesse não é apresentar uma realidade e discuti-la; é apresentar os 

múltiplos olhares acerca de questões que se colocam ora tão semelhantes e tão 

diferentes para os sujeitos investigados.

Expostos os caminhos metodológicos trilhados nesta pesquisa, a partir 

deste momento far-se-ão considerações relevantes no que tange à investigação 

em si: sobre a instituição escolar e o perfil inicial dos jovens alunos.

4.2. OS PRIMEIROS PASSOS NA INVESTIGAÇÃO: CONHECENDO                
O HISTÓRICO DO IFF E O campus CAMPOS-GUARUS

O IFF tem o início de seu histórico no município de Campos dos Goyta-

cazes. Diz-se início porque o campus mais antigo está localizado nesta cidade. 

Considera-se relevante, assim, antes de se remontar ao histórico do IFF, apre-

sentar alguns dados sobre o município de Campos dos Goytacazes, bem como 

a mesorregião Norte Fluminense, uma vez que os jovens alunos pertencentes a 

esta escola almejam um espaço no mercado de trabalho dessa importante região 

para o cenário nacional, principalmente ao que diz respeito à imperiosa indústria 

do petróleo.
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4.2.1. A região Norte Fluminense51 e o município de Campos dos Goy-

tacazes: um breve panorama52

O município de Campos dos Goytacazes está localizado na região norte do 

Estado do Rio de Janeiro, foi fundado em 28 de março de 1835, e segundo 

dados do IBGE, em 2009, registrou uma estimativa populacional de cerca de 

434 mil habitantes. É hoje considerado o maior município do interior do Estado, 

tanto em termos populacionais, como em extensão territorial53.

Desde o século XVI, os portugueses tentavam fundar e povoar a região 

do município de Campos dos Goytacazes, terra habitada pelos índios Goitacás, 

Guarulhos e Puris. No entanto, é na primeira metade do século XVIII que a vila 

de São Salvador de Campos é fundada e a Coroa Portuguesa se estabelece nas 

terras goitacás tendo como atividade econômica a pecuária, e logo depois a ca-

na-de-açúcar – atividade altamente lucrativa.

Silva e Carvalho (2004) afirmam que o parque produtivo de Campos dos 

Goytacazes era muito representativo no que tange aos engenhos de cana-de-

-açúcar, se comparado, por exemplo, com províncias situadas no nordeste do 

país, também referências nesta atividade. Assim, o cultivo e a produção de cana-

-de-açúcar se intensificavam, e consequentemente se modernizavam, surgindo 

então os engenhos a vapor, que trouxeram grandes transformações e alta sofis-

ticação no processo de produção.

51  A mesorregião do Norte Fluminense é uma das seis que compõem o Estado do Rio de Ja-
neiro, e é composta pelos municípios: Campos dos Goytacazes, Macaé, Cardoso Moreira, São 
Fidélis, São Francisco de Itabopoana, São João da Barra, Carapebus, Conceição de Macabu 
e Quissamã.
52  Algumas informações aqui relatadas são advindas de um relatório de atividade de campo, 
realizado em junho de 2008, na disciplina de Metodologia Científica, sob a orientação do Prof. 
Dr. Marcos Pedlowski. O referido trabalho foi construído a partir da explanação da MS. em Po-
líticas Sociais e Historiadora, Maria Alice Ribeiro Pohlmann, que fez uma síntese da fundação, 
do povoamento da cidade, dos maiores problemas, da configuração do poder local, da impor-
tância do Rio Paraíba, dentre outros aspectos históricos do município de Campos.
53  Fonte: IBGE, disponível em http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm. Acesso em 
15 de maio de 2010.

http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm
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A produção de açúcar e derivados incrementou as atividades comerciais, a 

malha de transportes, principalmente por via marítima, cruzando o Rio Paraíba do 

Sul54. Paralelamente à produção da indústria açucareira, destacavam-se também 

as produções manufatureiras industriais de cerâmica (em especial de tijolos e 

telhas) e tecidos no final do século XIX55 (SILVA E CARVALHO, 2004).

A atividade da agroindústria açucareira se manteve no auge até os anos 

finais de 1970. A partir daí, o fechamento de inúmeras usinas nos anos 1980 e 

1990 indicava o fim desse grande ciclo da economia campista, bem como do Nor-

te Fluminense, por três motivos fundamentais: competição com o açúcar produzi-

do em outras regiões do país, sobretudo, em São Paulo; a crise econômica que 

assolou o Brasil a partir deste período, somada à depressão do preço do açúcar; 

a desaceleração do crescimento do parque industrial sucroalcooleiro (ibidem, p. 

64-66).

No contexto das grandes transformações mundiais nos países capitalistas, 

conforme se tratou no capítulo segundo, com o declínio da agroindústria açuca-

reira, cresce o setor de petróleo no Estado do Rio de Janeiro, e especificamente 

na região Norte Fluminense, com a descoberta da Bacia de Campos, considera-

da a maior reserva petrolífera da Plataforma Continental Brasileira. A Bacia de 

Campos possui cerca de 100 mil quilômetros quadrados e se estende do estado 

do Espírito Santo, nas imediações da cidade de Vitória, até Arraial do Cabo, no 

litoral norte do Estado do Rio de Janeiro e atualmente é responsável por aproxi-

madamente 84% da produção nacional de petróleo56.

54  O Rio Paraíba sempre foi um grande representante da cidade, por ser plenamente nave-
gável e possuir vários portos, pelo qual se fazia o transporte de mercadorias e pessoas. Era 
ao mesmo tempo um meio de comunicação e de lazer fantásticos, e também o grande temor 
da cidade, dadas as constantes enchentes que traziam vários danos à cidade, bem como a 
proliferação de inúmeras doenças.
55  Os referidos autores ressaltam que, posteriormente, as indústrias de cana-de-açúcar, re-
presentadas pelas usinas investiram no emprego de novas tecnologias e diversificação da pro-
dução, o que não ocorreu com os setores têxtil e ceramista.
56  Informações obtidas pelo site http://www2.petrobras.com.br/Petrobras/portu-
gues/plataforma/pla_bacia_campos.htm, acessado em 16 de junho de 2010.

http://www2.petrobras.com.br/Petrobras/portugues/plataforma/pla_bacia_campos.htm
http://www2.petrobras.com.br/Petrobras/portugues/plataforma/pla_bacia_campos.htm
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A PETROBRAS e as empresas multinacionais responsáveis pelo ofereci-

mento de serviços terceirizados à grande empresa estatal, sediadas no município 

de Macaé, são as grandes detentoras da força de trabalho voltada à explosiva 

indústria do petróleo, abarcando como mão-de-obra, principalmente os jovens, 

mas o emprego para este segmento não está garantido, conforme aponta CRUZ 

(2004)

Os empregos de nível técnico e superior do complexo da Petrobras be-
neficiam, principalmente os trabalhadores da região, em sua maioria jo-
vens, que, antes, migravam para outras áreas do país. Sua permanên-
cia na região, no entanto, não lhes garante o emprego atualmente, pois 
sofrem concorrência da mão-de-obra de outros estados e regiões que 
migra para o Norte Fluminense em busca do emprego no complexo da 
extração do petróleo (p. 100).

No que tange à formação de profissionais para atuar na indústria do petró-

leo, Cruz (2004) aponta ainda que apesar de a logística do complexo petrolífero 

estar concentrada em Macaé, a mão-de-obra empregada, majoritariamente, vem 

de Campos dos Goytacazes, de suas escolas públicas e de instituições do Siste-

ma S (p. 105). Dentre as escolas, destaca-se o CEFET Campos57, na formação 

principalmente de técnicos especializados nos vários âmbitos da indústria do 

petróleo (p. 106).

Além da mão-de-obra necessária para atender às demandas da economia 

do petróleo, na PETROBRAS e/ou nas empresas multinacionais prestadora de 

serviços, há ainda inúmeros outros conjuntos de atividades que atraem a popu-

lação, principalmente os jovens, para a região de Macaé, dos quais se podem 

citar alguns: atividades na área de informática, línguas, esporte, lazer, transpor-

tes, comunicação, dentre outras, exigindo assim, desses profissionais, formação, 

profissionalização e qualificação de mão-de-obra (ibidem, p. 109).

57  Na elaboração do referido artigo, a transição de CEFET para IFF ainda não havia ocorrido. 
Esta descrição será explicitada no próximo tópico.
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Mais recentemente, no ano de 2006 uma notícia animadora repercute em 

âmbito nacional: a descoberta feita pela Petrobras de um campo gigantesco de 

petróleo na Bacia de Santos, a quase 300 quilômetros do litoral do Rio de Janeiro 

e a mais de 6000 metros de profundidade: o chamado pré-sal, que se estende 

ao longo de 800 quilômetros entre as bacias de Campos, Santos e Espírito San-

to. De acordo com Oliveira (2010), “pré-sal” é toda camada do subsolo que fica 

abaixo da camada de sal e estima-se que a produção de barris de petróleo dê 

saltos gigantescos (p.13).

O que precisa ser planejado, para além das questões que se voltam so-

mente para a produção, é que o desenvolvimento econômico seja acompanhado 

igualmente de desenvolvimento social, com destaque para a inserção de grupos 

menos favorecidos para atuarem na incrementação desta grande indústria.

É nesse panorama da grande indústria do petróleo, com suas inúmeras 

plataformas e refinarias, que jovens da região Norte Fluminense, principalmente 

os que estão inseridos em um curso técnico, almejam se inserir. A expectativa 

desses é inicialmente a inserção neste mundo produtivo, a ascensão profissional, 

através de cursos e qualificações, muitas vezes até no exterior, almejando cargos 

de chefia e altos salários.

4.2.2. Histórico de implementação da instituição

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense tem o 

início de sua história no ano de 1906, antes mesmo de ser baixado o decreto de 

nº. 7.566 de 23 de setembro de 1909, em que o então presidente Nilo Peçanha 

cria 19 Escolas de Aprendizes Artífices em várias capitais brasileiras. Naquele 

referido ano, Nilo Peçanha estabelece através do decreto de nº. 787, de 11 de 

setembro de 1906, a criação da instituição como Instituto Profissional, uma es-

pécie de laboratório do ensino oficial de profissões do município de Campos dos 

Goytacazes (GOMES, 2006).
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Em 1909, a Escola Profissional de Campos torna-se uma das 19 Escolas 

de Aprendizes Artífices constituídas pela Presidência da República. A finalidade 

da criação da Escola de Aprendizes Artífices em Campos dos Goytacazes vai ao 

encontro das intenções gerais para estas escolas, já tratadas no capítulo terceiro 

desta pesquisa: mais uma vez, estava associada a propiciar aos “trabalhadores 

livres” e aos “despossuídos de fortuna”, instruções e técnicas mínimas para o 

exercício das profissões ora existentes. Não se fará aqui um histórico detalhado 

do desenvolvimento desta instituição; a opção será por mostrar sucintamente a 

trajetória da Escola de Aprendizes Artífices de Campos dos Goytacazes à sua 

nova e atual institucionalidade: o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecno-

logia Fluminense.

Baseia-se novamente em Gomes (2006)58, ao trazer um levantamento ana-

lítico quantitativo prévio da escola: o número de alunos matriculados nos cursos 

diurnos da Escola de Aprendizes Artífices de Campos foi bastante expressivo até 

o ano de 1924, chegando a receber por três anos o maior contingente de interes-

sados em freqüentá-la, comparando com as demais escolas do país. A partir de 

1925, o número de matrículas passa a ficar na média nacional, e de 1930 a 1934, 

fica um pouco abaixo da média nacional.

O ano de 1942 marca a primeira grande “metamorfose” no âmbito das es-

colas profissionais brasileiras que ocorre impulsionada pelo processo de indus-

trialização acelerada, e as escolas de formação sofrem uma alteração no seu 

58  A justificativa de se trazer recorrentemente os estudos de Gomes (2006) nesta pesquisa 
reside no fato de o próprio autor, Luiz Cláudio Gonçalves Gomes, no artigo: “Cem anos de 
Ensino Profissional Técnico em Campos dos Goytacazes: A Escola de Aprendizes Artífices, 
afirma que sua contribuição é oportuna para a coletânea em que está inserido seu estudo, em 
função da comemoração do centenário da escola em Campos dos Goytacazes, e também por 
não existir trabalho que trate do assunto (p. 25). Outrossim, destaca-se que o referido artigo 
faz parte de um trabalho maior, organizado por Gaudêncio Frigotto, no então CEFET Campos, 
intitulado: Educação Profissional e Tecnológica: Memórias, Contradições e Desafios, no qual, 
nas palavras de Frigotto: “A coletânea, por certo, na diversidade dos temas abordados e mes-
mo de enfoques, e nos limites que cada autora e cada autor dimensiona, cumpre inequivoca-
mente o (...) papel crucial do conhecimento que se produz na Universidade”.
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perfil: de Escolas de Aprendizes Artífices passam a ser denominadas como Es-

colas Técnicas Industriais, através da promulgação do decreto de nº. 4.073 de 

1942, que instituiu a Lei Orgânica do Ensino Industrial, conforme já tratado.

Neste sentido, a Escola de Aprendizes Artífices de Campos passou a ser 

denominada Escola Técnica de Campos em 1945 e, como as outras escolas, 

atrelou-se às políticas de desenvolvimento para a consolidação e aprimoramento 

da indústria59 da época. Todavia, é em 1959, com a promulgação da lei de nº. 

3.552, que estas escolas passam a ser efetivamente reconhecidas como Escolas 

Técnicas Federais, quando a referida legislação dispõe sobre a nova organiza-

ção escolar e administrativa dos estabelecimentos de Ensino Industrial do Minis-

tério da Educação e Cultura, conferindo a estas, personalidade jurídica própria e 

autonomia didática, administrativa, técnica e financeira (CEFET CAMPOS, 2007, 

p. 29).

Retoma-se a lei de nº. 5.692/71, que trouxe um marco para a educação 

profissional no Brasil, ao instaurar o ensino técnico profissional como compulsó-

rio no âmbito do ensino 2º grau. Esse fato aliado ao forte investimento herdado 

pelo governo Juscelino Kubitschek, intensificado no contexto da Ditadura Militar, 

que se iniciou em 1964, trouxe um alto investimento para as Escolas Técnicas, 

propondo a criação de novos cursos que atendessem aos interesses da indústria, 

e consequentemente, impulsionou as reformas destas escolas, com a construção 

de novos prédios e com a redefinição de novos padrões tecnológicos.

O documento institucional citado aponta que

No caso específico da Escola Técnica Federal de Campos, por se loca-
lizar geograficamente em uma região menos favorecida e distante da 
capital, seu perfil sempre esteve mais próximo das iniciativas que estabe-
leciam sintonia entre a educação e o mundo do trabalho (p. 30).

59  Esse processo de industrialização se intensifica no governo de Juscelino Kubitschek, com 
seu Plano de Metas – 50 anos em 5, que evidenciava um forte incremento da industrialização 
no país. (Romanelli, 2005; Cunha, 2000).
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A partir desse período, com o avanço tecnológico e a emergência de novos 

paradigmas advindos deste, impulsionados pelas inúmeras transformações no 

mundo capitalista60, perspectivas diferenciadas surgem no contexto da microele-

trônica e na microbiologia, e na região Norte Fluminense especificamente, novas 

demandas por mão-de-obra qualificada emergiram à medida que esta começou a 

se constituir como pólo de exploração de petróleo nas águas campistas, criando 

a oferta de vagas nos cursos técnicos de Instrumentação e de Informática, Segu-

rança do Trabalho e Meio Ambiente (CEFET CAMPOS, 2007, p.31).

No ano de 1978, com a lei de nº. 6.545, algumas escolas técnicas fede-

rais, mais precisamente as dos Estados de Minas Gerais, do Paraná e do Rio 

de Janeiro passaram a se constituir como Centros Federais de Educação Tecno-

lógica, os famosos CEFETs. O que mudava com essa nova institucionalização 

era a possibilidade destas unidades poderem ministrar o Ensino Superior. Esse 

processo se estende a outras instituições, entretanto com a Escola Técnica de 

Campos, esse fenômeno ocorre bem mais tarde.

Em 1993, no governo José Sarney, com o Programa de Expansão do Ensi-

no Técnico (PROTEC), a Escola Técnica Federal de Campos ganha sua primeira 

Unidade de Ensino Descentralizada no município de Macaé – a UNED Macaé, 

com verba advinda da Petrobras, para a construção do prédio em um terreno 

doado pela prefeitura municipal, com objetivo de ofertar cursos preferencialmen-

te na área do Petróleo e Gás.

Em 1994 a lei de nº. 8.948, de 8 de dezembro, dispõe sobre a instituição 

do Sistema Nacional de Educação Tecnológica, transformando, gradativamente, 

as Escolas Técnicas Federais e as Escolas Agrotécnicas Federais em Centros 

Federais de Educação Tecnológica – CEFETs, mediante decreto específico para 

cada instituição e em função de critérios estabelecidos pelo Ministério da Edu-

cação, levando em conta as instalações físicas, os laboratórios e equipamentos 

60  Conforme já tratado no capítulo 2.
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adequados, as condições técnico-pedagógicas e administrativas, e os recursos 

humanos e financeiros necessários ao funcionamento de cada centro.

É com a promulgação da 2ª LDBEN nos anos 1990 que a Escola Técnica 

Federal de Campos se transforma em Centro Federal de Educação Tecnológica, 

mais precisamente em 18 de dezembro de 1998, e implanta seu primeiro curso 

superior de Tecnologia em Processamento de Dados. A partir dos anos 2000, no-

vos cursos superiores são instituídos, principalmente na área de Indústria, dada 

a necessidade do acelerado crescimento do ramo petrolífero. Em 2003, por sua 

vez, o CEFET Campos começa a oferecer cursos de Pós Graduação lato sensu 

e a partir de 2005, o primeiro curso de engenharia, com o programa de Pós Gra-

duação stricto sensu em Engenharia Ambiental e uma proposta de curso técnico 

de nível médio integrado para jovens e adultos – o PROEJA (CEFET Campos, 

2007, p. 32-33).

O ano de 2005 é marcante no âmbito do CEFET Campos, e em toda a 

Rede Federal, por duas medidas de grande importância. A primeira se constitui 

na transformação do CEFET - Paraná em Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná e primeira universidade especializada nessa modalidade de ensino no 

Brasil. A segunda, por sua vez, ocorre com a publicação da Lei 11.195, com o lan-

çamento da primeira fase do Plano de Expansão da Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica, com a construção de 64 novas unidades de ensino 

(MEC, 2009b).

Em 2007 há o lançamento da segunda fase do Plano de Expansão da Rede 

Federal de Educação Profissional e Tecnológica, tendo como meta a construção 

de mais 150 novas escolas, perfazendo um total de 354 unidades, até o final de 

2010, cobrindo todas as regiões do país, oferecendo cursos de qualificação, de 

ensino técnico, superior e de pós-graduação, sintonizados com as necessidades 

de desenvolvimento local e regional (MEC, 2009b). Abaixo o mapa da expansão 

da Rede Federal até 2010.
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Figura 05 – Mapa da Expansão da Rede de EPT

O documento que trata da concepção e das diretrizes dos institutos fede-

rais aponta que o foco destas instituições será a justiça social, a equidade, a 

competitividade econômica e a geração de novas tecnologias. Revela ainda que 

tais instituições “respondem à necessidade da institucionalização definitiva da 

educação profissional e tecnológica como política pública” (p. 22).

Enquanto política pública, os Institutos Federais assumem o papel de 
agentes colaboradores na estruturação das políticas públicas para a re-
gião que a polarizam, estabelecendo uma interação mais direta junto ao 
poder público e às comunidades locais. (...) Mais que tudo, a decisão 
de estabelecer os Institutos Federais como política pública representa 
trabalhar na superação da representação existente (a de subordinação 
quase absoluta ao poder econômico) e estabelecer sintonia com outras 
esferas do poder público e da sociedade, num projeto mais amplo para 
a educação pública, com singularidades que lhe são bastante próprias, 
passando a atuar como uma rede social de educação profissional e tec-
nológica (p.22-23).

Oliveira (2009), por sua vez, ao analisar os cenários contemporâneos das 

reformas e políticas educacionais, no bojo dos processos de reestruturação pro-
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dutiva, afirma que tais políticas visam a elevação da escolaridade da força de 

trabalho e da qualidade de ensino nas instituições públicas, tendem a se voltar 

com maior inclinação para as exigências do mercado e do capital produtivo se 

comparadas às demandas emanantes do campo social (p.241). “A lógica de es-

truturação da oferta educacional continua sendo, portanto, mais a de atendimen-

to das demandas econômico-produtivas do que a educação como direito social” 

(p.243). O ensino profissional, para a autora, atende ao critério do “saber fazer” 

para “melhor produzir”.

Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005a), ao analisarem as políticas públicas 

no governo petista, lançam o questionamento: busca-se hoje, com o projeto de 

desenvolvimento econômico e social do Brasil, superar ou se acomodar à lógica 

da divisão internacional do trabalho em que os trabalhadores são reduzidos às 

perspectivas do capital humano?

A indagação apontada pelos autores acima fica como um alerta para os 

diversos grupos que compõem a sociedade civil hoje: a grande expansão viven-

ciada da Rede de EPT deve ser vista com “bons” olhos, uma vez que se ampliam 

e diversificam as possibilidades de inserção de jovens e de outros segmentos da 

população em escolas com excelente padrão de qualidades em vários âmbitos.

O que deve ser observado atentamente, por sua vez, é se estas instituições 

se constituirão como lócus de formação integral, na perspectiva da articulação 

entre educação, ciência, cultura e tecnologia, ou serão apropriadas como centros 

de formação aligeirada, plástica e flexível.

Em âmbito local, o plano de expansão da Rede de EPT pelo governo LULA 

se refletiu no CEFET Campos com ampliação da sua rede de ensino, e em 2008, 

com a promulgação da lei de nº 11.892, de 29 de dezembro pelo qual o CEFET 

passou a se constituir como Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia 

Fluminense, em um sistema que integra sete campi, a saber: o campus Cam-
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pos-Centro, a escola centenária situada em Campos dos Goytacazes e o maior 

de todos os campi; o campus Macaé; o campus Bom Jesus de Itabapoana; o 

campus Itaperuna; o campus Cabo Frio; o campus Quissamã, e por fim, o cam-

pus Campos-Guarus, também situado em Campos, instituição para a qual esta 

pesquisa voltar-se-á a partir deste momento.

4.2.3. O campus Campos Guarus

A referida unidade de ensino está inserida no subdistrito de Guarus, situado 

às margens esquerdas do Rio Paraíba do Sul,  ao norte da zona urbana do mu-

nicípio campista. Vieira (2004), em seu estudo acerca do espaço urbano de Gua-

rus, aponta que historicamente a maioria dos moradores “pertence ao grupo que 

é tipicamente discriminado e excluído em toda a sociedade brasileira”61 (p.39).

A região é conhecida por problemas em torno da criminalidade, da falta de 

segurança, da ausência de serviços e de infra-estrutura, da quase inexistência 

de locais que propiciem lazer e entretenimento aos seus moradores, dentre ou-

tros. Conhecida, igualmente como marginalizada, violenta, pobre e detentora das 

mais diversas carências sociais, políticas e econômicas, e é com essa justifica-

tiva que se implementa uma instituição pública federal de ensino – para atender 

aos moradores de Guarus e numa tentativa de contribuir na atenuação as desi-

gualdades sociais existentes.

A escola, situada neste subdistrito, localiza-se numa área de 20 mil metros 

quadrados, cedida pelo 56° Batalhão de Infantaria do Exército, às margens da 

Rodovia Federal BR 101, no sentido Rio de Janeiro-Espírito Santo.

A criação desta escola se insere no plano de expansão da rede de EPT, 

mais precisamente com a promulgação da lei de nº. 11.195, do ano de 2005, que 

61  A pesquisadora Simone Vieira Pedro afirma ainda que Guarus tem tido destaque cotidiano 
nos principais jornais impressos da cidade dados os seus problemas e carências de toda a or-
dem, e que vem se configurando historicamente.
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previa a construção de mais 64 novas unidades de ensino e foi inaugurada62 em 

agosto de 2007 ainda como Unidade de Ensino Descentralizada – UNED Gua-

rus, e com a nova institucionalidade para IFF, assume a denominação de campus 

atendendo, no ano de 2010, ao final de sua primeira fase de expansão, cerca de 

1000 alunos.

Figura 06 – Inauguração da escola

A escola possui63 além das salas de aula, todas climatizadas e equipadas 

com aparelhagem de áudio e visual, alguns laboratórios, como os de: enferma-

gem, eletrônica, comando, refrigeração, física, química, farmácia, biologia, infor-

mática e sala de artes, todos em funcionamento. Possui um auditório, biblioteca, 

micródromo, cantina, setores administrativos e duas salas para atendimento à 

comunidade. Há também uma área de convivência para os alunos e uma quadra 

de esportes com vestuário masculino e feminino. Abaixo, apresentam-se alguns 

desses espaços.

62  A inauguração da escola contou com a presença de várias autoridades políticas, dentre 
estas, o presidente Lula.
63  É válido ressaltar que a escola ainda encontra-se em expansão, com a construção de no-
vas salas de aula e a ampliação de outros locais, como auditório e biblioteca.
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Figura 07 – Laboratório de Eletrônica

Figura 08 – Auditório em utilização
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Figura 09 – Laboratório de Enfermagem

Todos os cursos oferecidos circunscrevem-se ao técnico de nível médio: 

os cursos técnicos integrados em Eletrônica e Meio Ambiente e os cursos subse-

qüentes em Farmácia e Enfermagem, para alunos que já concluíram o EM, além 

do PROEJA nas áreas de Meio Ambiente e Eletrônica, voltado para maiores de 

18 anos que ainda não cursaram o EM.

Vale destacar, em especial, o curso técnico de nível médio integrado em 

Eletrônica, visto que é neste que os jovens alunos desta pesquisa se inserem. O 

referido curso está inserido no eixo tecnológico de Controle e Processos Indus-

triais segundo o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT), implementado 

pela SETEC/MEC. O profissional técnico em Eletrônica “participa do desenvol-

vimento de projetos; executa a instalação e a manutenção de equipamentos e 

sistemas eletrônicos; realiza medições e testes com equipamentos eletrônicos; 

executa procedimentos de controle de qualidade e gestão da produção de equi-

pamentos eletrônicos64”.
64  Informações obtidas em: http://catalogonct.mec.gov.br/et_controle_processos_indus-
triais/t_eletronica.php. Acesso em 17 de maio de 2010.

http://catalogonct.mec.gov.br/et_controle_processos_industriais/t_eletronica.php
http://catalogonct.mec.gov.br/et_controle_processos_industriais/t_eletronica.php
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De acordo ainda com o CNCT, o técnico em Eletrônica pode ter em sua 

formação componentes como: eletricidade, eletrônica, microprocessadores e 

micro controladores, equipamentos eletrônicos, medidas e testes, técnicas de 

instalação e manutenção, antenas e ondas. Ao longo dos três anos de curso, a 

carga horária mínima estabelecida a ser cumprida especificamente na área de 

eletrônica é de 1200 horas. Como o curso é integrado, soma-se ainda a carga 

horária referente aos componentes curriculares da EB, conforme matriz curricular 

do curso, que consta no anexo 03. Ao total, a carga horária perfaz 3.200 horas.

No que tange à atuação, o catálogo prevê que este profissional pode em-

pregar-se em indústrias, laboratórios de controle de qualidade e de manutenção 

e empresas de informática, telecomunicações e de produtos eletrônicos. O plano 

institucional do curso amplia essa atuação, seguindo as tendências regionais, e 

aponta outras possibilidades de trabalho, a mais almejada, sem dúvida, é a do 

ramo petrolífero.

4.3 OS JOVENS ALUNOS

Os sujeitos desta pesquisa são, como já dito, os jovens alunos e alunas 

concluintes do 3º ano, no ano de 2009, do curso técnico de nível médio integrado 

em Eletrônica no campus Campos-Guarus no âmbito do IFF. A aparente unidade 

que existe entre eles – principalmente por questões que perpassam pela escola, 

pela juventude e pelo trabalho – será mostrada nos aspectos que os torna seme-

lhantes. Há também outros elementos que a diferenciam, constituindo diversos 

modos de ser jovem.

Esta unidade que se mostra através das semelhanças existentes entre 

eles, seja por pertencerem a uma única escola, subdivididos em apenas duas 

turmas, cursando um mesmo curso, ou mesmo por se encontrarem em faixas 



142Christiane Menezes Rodrigues

Escola e trabalho: representações sociais de jovens alunos da educação profissional e tecnológica e seus projetos de futuro

etárias bem próximas – caracteriza uma relativa homogeneidade desses sujei-

tos. Todavia, será visto que as situações juvenis que perpassam a vida desses 

jovens são as mais diversas, o que conduz à afirmação da tese que defende uma 

condição juvenil pautada na diversidade.

Optou-se neste estudo por analisar as perspectivas de futuro, perpassando 

pela formação escolar e pela questão do trabalho, por parte de jovens alunos 

que ainda não tinham tido nenhuma vinculação oficial com o mundo do traba-

lho65. Essa opção se justifica por perceber que os estudos realizados no âmbito 

da juventude, envolvendo as categorias escola e trabalho, têm priorizado em sua 

maioria, ouvir sujeitos que estão inseridos nas duas condições: de estudante e de 

trabalhador (SPOSITO, ET. AL, 2009).

Considerou-se, importante então, compreender as perspectivas de um gru-

po que ainda não se constitui como trabalhador, entretanto, está em busca de 

trabalho no momento ou em um futuro bem próximo66. Dessa forma, elegeram-se 

os turnos matutino e vespertino, que abarcam os jovens alunos que estudam 

durante o dia67, pois eles, em sua maioria, encontram-se somente na condição 

de estudantes. A tabela 2 mostra como era a composição das turmas em 2007 e 

em 2009.

65  Dois alunos do sexo masculino, que já tiveram experiências efetivas no mercado de traba-
lho, demonstraram bastante interesse em participar da pesquisa em grupo. No dia do grupo 
focal, eles chegaram juntamente com os jovens alunos que foram convidados a participar da 
entrevista em grupo, e assim, não se puderam impedir suas participações. Entretanto, pelas 
próprias falas diferenciadas em relação ao trabalho, essas terão um destaque diferenciado no 
momento de análise no capítulo posterior.
66  Esse dado também será visto no próximo capítulo.
67  A princípio pensou-se na possibilidade de entrevistar também alunos do noturno, pois se 
percebeu que nem todos tinham tido experiências no mundo do trabalho. Entretanto, esbarrou-
-se no critério da idade, visto que muitos tinham mais de 35 anos.
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Tabela 02 – Quantitativo de alunos

Quantitativo de alunos em 2007 (1º. Ano) e em 200968 (3º. ano)

Turmas 
Pesquisadas

Número 
de alunos 

matriculados 
em 2007

Número 
de alunos

 matriculados 
em 2009

Número de alunos que
 participaram da pesquisa 
e (%) em relação à turma

 de  2009

Manhã 35 16 12 – 75%

Tarde 30 20 16 – 80%

Total 75 36 28 – 78%

A tabela acima chama a atenção para um dado agravante: o alto índice de 

evasão escolar. Do total de 75 alunos matriculados em 2007, 39 evadiram, o equi-

valente a 52%. Sabe-se bem que o fenômeno da evasão escolar vem se cons-

tituindo historicamente como relevante e preocupante no cenário das políticas 

públicas educacionais. Seria preciso um estudo específico para compreender as 

causas principais que levam jovens alunos da EPT a abandonarem suas matrí-

culas. No entanto, levantam-se aqui algumas hipóteses: a transferência para o 

EM regular, por falta de identificação do jovem e/ou sua família com o curso; 

os altos índices de reprovação na EPT e o fato de alguns alunos residirem em 

outras cidades ou mesmo em Campos dos Goytacazes, e não possuírem con-

dições financeiras de arcarem com as despesas advindas de um curso técnico, 

mesmo ele sendo público e gratuito, como é o caso dos oferecidos pelos IFs.

4.3.1. Sexo e a Idade dos jovens alunos

Foram entrevistados 14 meninas e 14 meninos. Esse quantitativo não foi 

proposital, uma vez que a primeira premissa para a participação dos jovens alu-

nos na pesquisa era o interesse dos mesmos, conforme se falou na metodolo-

gia, sendo eles do sexo feminino ou masculino. Em relação à idade, o gráfico 1 

68  Ano de realização da pesquisa.
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mostra que, aproximadamente 80% dos jovens alunos entrevistados se encontra 

na faixa etária entre 17 e 18 anos. As pesquisas que privilegiam o termo ado-

lescência69 no lugar de juventude, concebem a fase a partir dos 17 anos como 

adolescência final, já que esse período se constitui como um marco inicial para 

a aquisição de algumas responsabilidades por parte desses sujeitos como, por 

exemplo, a possibilidade de votar, e para alguns, a entrada no mundo do trabalho, 

com o término da escolaridade básica, por exemplo.

Gráfico 1. Distribuição dos jovens alunos segundo a idade

Percebeu-se que a maioria desses sujeitos inicia sua trajetória estudantil 

em um curso técnico de nível médio integrado ainda muito jovem, por volta dos 

14 ou 15 anos, sem dúvida orientados pelos pais e/ou demais familiares, sem sa-

ber ainda o que implica fazer ou mesmo se querem fazer um curso voltado para 

uma profissionalização já delimitada – nesse caso, a área de eletrônica.

O que se evidencia como ponto de maior relevância não é a discussão de 

formar precocemente ou não para o mercado de trabalho; entende-se que essa 

discussão já se encontra esvaziada70, dada a necessidade de muitos segmentos 

69  Os termos adolescência e juventude muitas vezes são utilizados como sinônimos. Entre-
tanto, dentre muitas questões que diferenciam essas duas terminologias, uma se sobrepõe às 
outras: o fato de a adolescência já partir do princípio que esta é uma fase da vida, que marca a 
transição entre a infância e a vida adulta. Por entender a juventude não especificamente como 
uma fase da vida, não se utiliza a categoria adolescência neste trabalho.
70  Não se refere aqui a nenhum tipo de trabalho infantil, de trabalho não previsto em 
lei, ou mesmo trabalho degradante do ser humano enquanto jovem ou adolescente.
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juvenis precisarem se especializar o quanto antes, para alcançarem postos mais 

dignos no mundo do trabalho. Acredita-se que a discussão deve se voltar para a 

valorização entre a relação trabalho- educação básica de nível médio, no sentido 

de propiciar particularmente para os filhos das classes trabalhadoras, um ensi-

no médio – nesse caso, integrado – em que imperem valores e conhecimentos 

de uma democracia e cidadania substantivas, juntamente com as novas bases 

técnicas da produção, preparando-os para o trabalho (FRIGOTTO, 2005, p. 74).

4.3.2. Naturalidade e bairro onde moram

A maioria dos jovens alunos entrevistados é natural do município de                   

Campos dos Goytacazes. O município conta hoje com 108 bairros71, e por este 

motivo, resolveu- se classificá-los da seguinte forma: bairros à margem esquerda 

do Rio Paraíba, na região que de Guarus, e bairros da margem direita72, mais 

centrais e valorizados popularmente e socialmente.

Os alunos que não são naturais do município declararam que ou fazem o 

trajeto escola-residência todos os dias ou ficam na casa de familiares de colegas 

da escola. Tanto um grupo quanto o outro relatam como esse processo é sofrido. 

Os que fazem o trajeto apontam os principais problemas: atraso nos ônibus, can-

saço e desestímulo; os que ficam no município na casa dos pais de colegas da 

escola, mostram o sofrimento de estarem distantes da família.

(...) é muito difícil, eu moro em São Fidélis, todo dia é isso, acordar às 5 
da manhã, vim pra escola, voltar (...) fico muito cansada, aqui as matérias 
são puxadas, às vezes a gente desanima né, mas quem já chegou até 
aqui, né? (Jovem aluna, 16 anos).

Mais difícil pra mim foi largar minha família porque eu fico a semana toda 
aqui eu sinto falta porque meu pai trabalha (seus olhos se enchem de 
lágrimas) pausa (limpa os olhos) e fim de semana ele não fica em casa 
então eu vejo meu pai uma vez por mês. (Jovem aluna, 18 anos).

71  De acordo com os dados da Prefeitura Municipal de Campos dos Goytacazes.
72  Essa divisão foi feita propositalmente, pois nosso objetivo é saber se a escola está aten-
dendo ao público ao qual se destina desde a sua criação: os moradores de Guarus.
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O gráfico abaixo mostra a distribuição dos jovens alunos segundo o seu 

lugar de moradia.

Gráfico 2. Distribuição dos alunos segundo a moradia

Nota-se que a maioria dos jovens alunos reside à margem direita do Rio 

Paraíba, ou seja, não são pertencentes à região de Guarus. Todavia, têm-se in-

formações que os processos seletivos realizados atualmente no âmbito do IFF 

para o campus Campos- Guarus, passaram a adotar algumas ações afirmativas, 

concedendo uma pontuação extra para os candidatos que moram nesta região. 

Com isso, acredita-se que esse índice de alunos residentes em Guarus tenha 

aumentado em 2008 e 2009, se comparado ao ano de 2007, ano que marca o 

início das atividades dessa escola.

4.3.3. Organização familiar

Todos os jovens alunos entrevistados são solteiros e a organização familiar 

da maioria é caracterizada como nuclear tradicional, composta por pais e filhos. 

Um percentual bem pequeno mora só com a mãe ou com a avó, conforme mostra 

o gráfico abaixo.
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Gráfico 3. Com quem residem

Entretanto, esse modelo de família não é único; ao contrário, muitas pes-

quisas têm mostrado que dadas as diversidades de arranjos familiares na socie-

dade atual, diferentes modelos de organização familiar têm surgido, alterando 

o conceito de família tradicionalmente existente (CORROCHANO, 2001, apud 

SARTI, 1998).

4.3.4. Escolaridade e profissão dos pais

Escolaridade e profissão do pai: os jovens alunos apontaram que os agen-

tes que mais os influenciam em relação às suas escolhas e projetos de presente 

e de futuro, são em sua maioria, os pais. Neste sentido se considerou importante 

conhecer a escolaridade desses agentes sociais, uma vez que pesquisas têm 

mostrado que o grau de escolaridade dos pais influencia fortemente a trajetória 

de escolarização de seus filhos (RAMOS E REIS, 2008).

Ramos e Reis (2008) afirmam que o nível de escolaridade dos indivíduos 

no Brasil apresenta um grau elevado de persistência entre as gerações. Indiví-

duos com pais mais escolarizados têm um nível médio de escolaridade bem su-

perior comparado ao dos com pais pouco escolarizados, indicando uma limitada 

mobilidade educacional. Essa tese se confirmou quando os jovens alunos dis-
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seram quais são os projetos de seus pais, ou da família, de uma maneira geral, 

para eles.

Notou-se realmente que os pais com escolaridade mais alta, tendem a in-

fluenciar seus filhos a continuarem estudando, a prosseguir estudos. Os pais 

com escolaridade mais baixa, por sua vez, demonstram o desejo de que seus 

filhos alcancem de imediato, assim que saírem da escola básica, um lugar no 

mercado de trabalho. Algumas falas expressam essa realidade

Eles querem que eu continue estudando, que eu faça a minha faculdade, 
querem que depois da faculdade eu trabalhe, mas querem que eu con-
tinue estudando sempre, fazer uma pós, um mestrado. Eles sempre me 
dizem isso: que nunca se pode parar de estudar (Jovem aluno, 17 anos, 
cujos pais possuem cursos de pós- graduação concluídos).

Eles querem que eu trabalhe. Que nem meu pai fala que se eu trabalhar 
ano que vem, vestibular eu posso fazer depois, bem pra frente (Jovem 
aluna, 18 anos, pai com ensino fundamental incompleto e mãe com en-
sino médio completo).

Minha família ela espera que eu consiga rapidamente um emprego pra 
mim e que estabilize a minha vida. Meu pai é quem mais me transmite 
isso, ele quer que eu cresça desde cedo, para ir construindo novos ob-
jetivos, novas oportunidades (Jovem aluno, 18 anos, pais com ensino 
fundamental completo).

É necessário, porém, o entendimento de que não é somente o nível de 

escolaridade o fator único que faz com que os pais influenciem ou não seus fi-

lhos a prosseguir suas trajetórias escolares. As condições concretas de existên-

cia, considerando nestas os parâmetros sócio-econômicos e salariais, exercem 

grande influência também no posicionamento dos pais. Percebeu-se que os pais 

que influenciam seus filhos a trabalharem o mais rápido possível são os que não 

podem mais sustentá-los no nível superior, sem que os mesmos não trabalhem. 

Outra posição de um jovem aluno de 19 anos retrata o que se fala

Meu pai falou que ele queria que eu continuasse estudando, porque ele 
falou que os “perrengues” que ele já passou na vida ele não queria que 
eu passasse não, então ele me disse que não pode mais me manter, por 
isso eu preciso trabalhar e estudar ao mesmo tempo (...) eu tenho essa 
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consciência que eu tenho que trabalhar agora pra ajudar a minha família 
(Jovem aluno, 19 anos, pai com ensino fundamental completo e mãe 
com ensino fundamental incompleto).

O gráfico 4 mostra o grau de escolaridade dos pais dos jovens alunos 

entrevistados

Gráfico 4 – Escolaridade dos Pais

Observou-se que os pais têm a escolaridade entre o EF e o EM e que a 

maioria deles, um percentual de 38%, tem no mínimo a escolaridade básica con-

cluída – o ensino médio regular ou o ensino médio com um curso técnico. Toda-

via, ainda há um percentual considerável com a escolaridade abaixo da mínima: 

31% dos pais têm escolaridade fundamental; desta porcentagem, a maior parte, 

inconclusa.

No que tange ao Ensino Superior (ES), 20% deles estão entre os que já 

concluíram e os que já estão na pós-graduação.

Uma pontuação que merece destaque é o fato de 39% dos pais não te-

rem concluído a sua escolaridade no EF, no EM e no ES. Estudos da UNESCO 

ainda não concluídos apontam que as trajetórias escolares dos homens têm se 
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mostrado diferentes das mulheres por motivos que têm relação com o mundo do 

trabalho: meninos se vêem mais pressionados pela família e sociedade a ingres-

sar neste. Como esse fenômeno acontece de forma precoce, muitos jovens do 

sexo masculino não conseguem conciliar estudo e trabalho, e por isso, acabam 

abandonando os bancos escolares73.

O fato de não haver uma percentual de maioria nem no EF, no EM e no ES 

se reflete na diversidade de profissões em que os pais dos jovens alunos se en-

contram, como mostra o gráfico subsequente.

Gráfico 5. Profissão dos Pais

O cruzamento dos dados sobre a escolaridade dos pais com a profissão 

mostra o que se refletiu na escolaridade: muitas profissões exercidas não de-

mandam a princípio mais que a escolaridade mínima; outras por sua vez, exigem 

a escolaridade média, e algumas outras o ES.

4.3.5. Escolaridade e profissão das mães

Em relação às mulheres, embora elas estejam em situação desigual em 

muitos aspectos se comparada aos homens, no que se refere à escolaridade 

73  Informação extraída do jornal O Globo no dia 08/03/2010.
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essa realidade é um pouco diferente: as mulheres tendem a ter uma trajetória de 

maior sucesso e regularidade que os homens.

Essa realidade se reflete ao se analisar a escolaridade das mães dos jo-

vens alunos: confirmou-se que as genitoras têm escolaridade maior do que a dos 

pais, seus companheiros, como mostra o gráfico abaixo.

Gráfico 6 – Escolaridade das mães

Percebe-se que elas tendem a concluir toda a escolaridade básica e de EP, 

totalizando 60%. No que tange ao ES, quase 30% delas já chegaram a este nível; 

algumas, porém, não conseguem concluí-lo. Os entrevistados, principalmente, 

as meninas revelaram como as mães as influenciam a estudar, para que elas 

trilhem trajetórias diferentes das que elas passaram. Algumas falas refletem essa 

realidade

Minha mãe com certeza fica bem preocupada porque ela não quer que 
eu case e não consiga um emprego ou pare de estudar, porque ela não 
teve essa oportunidade, ela trabalhou e estudou só por um ano e tam-
bém teve que parar de estudar. E ela disse que era muito bom porque 
ocupava a mente dela e tal, ela fala isso pra mim, porque ela casou bem 
nova com 17 anos, com a minha idade (Jovem aluna).
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Minha família ela me apóia, mais minha mãe, ela que ta muito preocupa-
da, ela fica assim: “ah, Danuza74, você tem que estudar, entrar na facul-
dade, sei o que lá, eu acho que no fundo é uma expectativa boa porque 
ela só fez até a 8ª série (Jovem aluna, 18 anos)

As falas acima apresentam uma possível hipótese que pode levar algu-

mas delas a não adentrarem no ES e quando se inserem neste, não o concluem: 

o término do EM, há algumas gerações, significava que a mulher deveria já se 

voltar para o casamento, para os filhos, para a vida doméstica de uma maneira 

geral.

Apesar de as mães terem uma escolaridade maior do que a dos homens, 

chama a atenção o fato de um grande percentual não trabalharem fora, consti-

tuindo-se como “do lar”, de acordo com o gráfico.

Gráfico 7. Profissão das mães

Outra área que concentra grande parte das mães dos entrevistados é a da 

Educação. Depois da profissão do lar, a de professora e pedagoga, compondo 

74  Nome fictício.
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a área educacional, apresenta 22% das atividades profissionais exercidas pelas 

mães. Pesquisas realizadas por Novaes (1984) e Apple (1995) afirmam que o 

magistério tornou-se um campo de trabalho feminino, porque esta foi uma das 

primeiras profissões que se abriu para as mulheres, com anuência da sociedade, 

por esta se apresentar muita próxima das atividades maternas.

4.3.6. Renda familiar dos jovens entrevistados

A renda familiar de um grande percentual dos jovens alunos entrevistados 

varia entre 1 e 5 salários mínimos, ou seja entre R$ 510,00 e R$ 2.550,00. O res-

tante dos jovens entrevistados relatou ter a família uma renda maior, entre 6 e 10 

salários mínimos. Os dados podem ser vistos por meio da tabela abaixo.

Tabela 03 – Renda familiar

Quantitativo %

1-2 salários 11 39

3-5 salários 11 39

6-9 salários 04 15

mais de 10 salários 02 7

Total 28 100

A ideia construída popularmente de que o universo de cursos industriais 

é prioritariamente masculino foi desmistificada neste estudo na medida em que 

mostrou que o quantitativo de homens e mulheres é praticamente o mesmo. No 

que tange a idade, viu-se que eles entram no ensino médio integrado ainda mui-

to jovens, com 14, 15 anos, e após três anos de curso tem além da escolaridade 

básica concluída, uma profissão de nível técnico.

No capítulo posterior, no qual se analisará a relação desses jovens com sua 

escola, tendo a formação como mediadora dessa, e as perspectivas em relação 

ao mundo do trabalho, e mostrarão os pontos positivos e negativos dessa pro-

fissionalização precoce, vistos pelos próprios jovens. O que não se pode, entre-
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tanto, perder de vista, é que embora muitos optem por outros caminhos que não 

seja a inserção imediata no mercado de trabalho, por poderem alçar outros vôos, 

como prosseguir estudos ou abrir uma loja com o apoio da família, por exemplo; 

outros por sua vez, necessitam de uma formação profissional de qualidade para 

ocuparem postos mais dignos e justos no mundo do trabalho.

Ao encontro de pesquisas em âmbito nacional realizadas por Abramo 

(2005), pode-se afirmar que a juventude é vivida centralmente no seio da famí-

lia de origem, contando com toda sua estrutura material (financeira) e afetiva. É 

a família que, a princípio, pelo menos até o período em que estão inseridos na 

escolaridade básica, influencia os projetos de seus filhos. Embora se saiba de 

inúmeras mudanças na estrutura dessa instituição primária de socialização, a 

organização familiar dos jovens entrevistados é nuclear – composta de pais e 

filhos.

A escolaridade, a profissão e consequentemente a renda familiar dos pais 

dos sujeitos entrevistados influencia sobremaneira os projetos presentes e de 

futuro de seus filhos, destacando-se nesta pesquisa, para as questões do estudo 

e de trabalho. As mães exercem influência especial, principalmente sobre suas 

filhas, não desejando que elas sigam caminhos tradicional e socialmente impos-

tos à grande parte das mulheres pertencentes às classes trabalhadoras – a de 

cuidar tão somente da casa, do marido e dos filhos ou exercem as funções mais 

tradicionais para mulheres socialmente, como por exemplo, professoras.

Neste capítulo, apresentaram-se os caminhos metodológicos trilhados nes-

ta pesquisa, um breve histórico do IFF e ainda explanou-se acerca de um perfil 

inicial dos jovens entrevistados, tendo como destaque a sua primeira instituição 

de socialização – a família. O próximo capítulo ampliará o conhecimento dos 

sujeitos desta pesquisa, através de sua relação com a segunda instância socia-

lizadora – a escola; que além de um espaço de construção de aprendizagens e 

regras, constitui-se como um centro por excelência de encontros e sociabilidades 

juvenis.
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CAPÍTULO 5

AS TRAJETÓRIAS 
JUVENIS CONSTRUÍDAS 
NA ESCOLA E AS 
ASPIRAÇÕES FRENTE AO 

MUNDO DO TRABALHO
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A proposta deste capítulo é apresentar os jovens sujeitos da pesquisa para 

além das questões condizentes ao seu perfil inicial, como se fez no capítulo an-

terior. Pretende-se assim, explicitar aspectos pertinentes que compõem a sua 

trajetória estudantil, numa tentativa de compreender os significados que a escola 

tem em suas vidas. Destacam-se condicionantes relacionados à concepção que 

os jovens têm sobre o que significa ser jovem e aluno, bem como as impressões 

da escola, os momentos marcantes positivos e negativos vividos nesse espaço, 

e por fim, as contribuições que essa instituição tem em suas vidas.

Tendo a formação integrada como mediadora do processo de transição 

para a entrada e/ou inclinação para o mundo do trabalho, serão discutidas tam-

bém questões condizentes às expectativas frente ao primeiro emprego e/ou pri-

meira experiência formal de trabalho, do que seria um emprego “ideal” para eles, 

além de explicitar ainda os motivos pelos quais os jovens alunos afirmam neces-

sitar trabalhar, e por fim, as angústias e os projetos que permeiam a relação entre 

jovens e trabalho nos dias atuais, refletidas por meio das representações sociais 

advindas dos mesmos.

5.1.  AS TRAJETÓRIAS DOS ALUNOS E AS VIVÊNCIAS NO                       
ESPAÇO ESCOLAR: COMO AS JUVENTUDES CONSTROEM 
SUAS RELAÇÕES COM A ESCOLA?

Quando se trata de analisar a instituição escolar a partir da ótica dos su-

jeitos escolares, nessa pesquisa especificamente, do segmento constituído pe-

los jovens alunos, pressupõem-se, a princípio, a complexidade e a diversidade 

que permearão as representações sociais, concretizadas por falas consensuais 

e divergentes que giram em torno das trajetórias e das vivências construídas no 

espaço escolar, incidindo, dessa forma, no significado que essa instituição tem 

para esses, enquanto jovens e alunos.

Busca-se apreender assim, por meio dos depoimentos dos jovens alunos, 

como estes constroem sua relação com a escola. Baseia-se em Dayrell (2001), 
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que se reporta aos estudos de Ezpeleta e Rockwell (1986), na medida em que 

o interesse desta pesquisa não se volta às regras e normatizações da escola, 

numa perspectiva que privilegie o caráter institucional da mesma. Interessa, na 

verdade, compreender as tramas tecidas no cotidiano pelos diferentes sujeitos 

alunos em suas condições concretas de existência, sendo jovens, negros, bran-

cos, pertencentes a classes populares ou às mais privilegiadas sócio-economi-

camente, dentre outras performances que constituem o ser social. Nas palavras 

do autor “seres humanos concretos, sujeitos sociais e históricos, presentes na 

história, atores na história” (p. 27).

Ao encontro desta análise, concorda-se com o referido pesquisador que a 

escola deve ser vista em sua dimensão sócio-cultural, para além dos componen-

tes que permeiam uma abordagem macro-estrutural, em que aspectos conver-

gem sempre para o determinismo destas instituições e de seus sujeitos. “Falar da 

escola como espaço sócio- cultural implica, assim, resgatar o papel dos sujeitos 

na trama social que a constitui, enquanto instituição” (Dayrell, 2001, p. 33) e essa 

concepção se reflete nas diferentes redes cotidianas, construídas por diferentes 

contextos de vida, proporcionando a dimensão da complexidade e das diversi-

dades das representações sociais dos sujeitos em questão (FERRAÇO, 2006, p. 

176), como se verá a seguir.

5.1.1. Entendimento do significado acerca de “ser jovem e “ser aluno”

Neste trabalho tem se adotado propositalmente a terminologia “jovem alu-

no” no intuito de identificar o sujeito desta pesquisa, uma vez que a condição es-

tudantil de ser aluno, é identificada com a juventude. Nesta perspectiva, entende 

que todos os jovens entrevistados são alunos, e num mesmo movimento entende 

de igual forma, que todos os alunos participantes são também jovens.

Todavia, pergunta-se inicialmente: como estes sujeitos se concebem no es-

paço escolar? Como jovens ou como alunos? Ou como os dois? A condução da 

investigação para se chegar às respostas destes questionamentos foi realizada 

da seguinte forma:
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A- A concepção de juventude

Os jovens alunos foram convidados a falar primeiramente de suas concep-

ções acerca do significado de ser jovem, e os resultados estão expressos por 

meio do gráfico delineado abaixo, dos depoimentos que se seguem e dos emba-

samentos teóricos que explicam as falas dos jovens alunos.

Gráfico 08 – Concepção de “ser jovem”

O gráfico acima aponta a diversidade encontrada acerca da concepção de 

juventude. Entretanto, reflete também quatro pontos de convergência encontra-

dos por meio da representação social de juventude advindas dos jovens alunos. 

O grupo que obteve o maior número de respostas considera que ser jovem é 

curtir a vida, é se divertir, é “uma fase mágica da vida”.

Ser jovem é bom, é divertido (risos). Eu acho que é a melhor parte da 
vida, porque você pode curtir, pode usar toda a liberdade, é uma boa fase 
da vida da gente, é uma fase mágica (Jovem aluna, 17 anos).

Eu acho que ser jovem é tudo de diversão, é ser brincalhão, ser carinho-
so com as pessoas, é ser espontâneo, é estar sempre curtindo, naquela 
zoação básica que todo jovem faz na juventude (Jovem aluno, 19 anos).
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Ah, ser jovem é poder curtir a vida, pra sair nos finais de semana, ir pra 
show, ir pra um barzinho, conversar, beber um cadinho, é uma fase muito 
importante porque vai definir a vida da gente (Jovem aluno, 21 anos).

Notou-se que nas respostas dos jovens há uma forte inclinação para o 

entendimento da juventude como uma curtição e essa ideia muito se aproxima 

das concepções ainda predominantes no âmbito do senso comum, em que a 

juventude é uma fase da vida, com aspectos homogeneizantes, na qual todos, 

independentes de outros condicionantes sociais, culturais, e principalmente eco-

nômicos, vivem-na de forma igualitária. É o debate trazido por Pais (1993) de 

uma perspectiva muito difundida ainda de juventude, compreendida somente por 

aspectos geracionais e biopsicológicos.

O segundo grupo aponta que ser jovem é ser ativo, é ter força, é ter energia.

O que é ser jovem? Ser jovem é um privilégio porque você tem força 
física pra fazer muitas coisas e tem também uma mente que ainda tem 
muito a dar. Então pra mim é um sinal de força porque você tem menta-
lidade pra fazer tudo, pra estudar, pra trabalhar, pra se divertir coisa que 
as pessoas mais velhas não tem tanto como nós (Jovem aluna, 18 anos).

Ser jovem é ter energia, é ter disposição, é correr atrás, é um pedaço da 
vida mesmo pra correr atrás enquanto a gente tem essa força (Jovem 
aluna, 18 anos).

As falas acima vão ao encontro das concepções de moratória social e vital 

explicitadas por Margulis e Urresti (1996). Em moratória social, os jovens usu-

fruem de um excedente temporal, um crédito a mais para vivenciar situações 

diversas, de prazer, de lazer, de irresponsabilidades, sem maiores sanções por 

parte da sociedade. A moratória vital se constitui, por sua vez, como um conceito 

complementar que se relaciona aos aspectos energéticos do corpo, característi-

cos dos jovens, conforme se viu nas falas acima (p. 20-21).

Margulis e Urresti (1996) chamam a atenção, todavia, para aspectos que 

não são condicionantes gerais para o usufruto de moratórias por parte de jovens, 

orientando, assim, que não se pode deixar de considerar condições de classe e 
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de gênero, por exemplo. A fala de uma jovem aluna de 17 anos cuja renda fami-

liar gira em torno de dois salários mínimos mostra exatamente o que os autores 

pretendem clarificar.

Ser jovem é ser (silêncio) seria ter pouca responsabilidade, mas nem 
todo jovem como eu pode ter pouca responsabilidade assim, porque a 
maioria dos jovens está ainda na casa dos pais, recebe mesada, não pre-
cisa se preocupar com trabalho agora e pode só curtir, eles nem pensam 
em sustentar a família (pausa) e comigo já não é assim, eu preciso ter 
responsabilidades pra cuidar de mim e da minha família.

Pesquisas mais recentes realizadas por Camacho (2007, 2004) confirmam 

o que a autora classifica como a existência de uma ilusão da moratória social 

para os jovens de classes populares, ficando esta restrita à infância. Na concep-

ção da autora, os jovens inseridos em condições sócio-econômicas menos favo-

recidas não se deixam iludir com a moratória social acessível a eles, porque ela 

é “postiça” (Camacho, 2007, p. 151), é irreal.

O terceiro ponto de convergência encontrado nos depoimentos dos jovens 

remete à concepção de juventude como sendo um aprendizado, um processo 

contínuo de construção de conhecimentos. Essa análise se aproxima da ideia 

que grande parte dos jovens tem acerca do que venha a “ser aluno”, conforme 

discussão que será feita posteriormente a esta, voltada à juventude e de igual 

forma, da concepção de moratória social, para os que sabem que podem vivê-la 

em sua concretude, por se inserirem em condições mais favorecidas.

Pra mim ser jovem é aprender bastante, é adquirir conselhos sobre a 
vida, eu sou bastante ligado nisso, é uma fase mais de aprender mesmo 
(Jovem aluno, 20 anos).

Eu acho que é um período de aprendizado, de aprender coisas novas, é 
a hora que você tem de aproveitar as coisas boas da vida, porque você 
não tem aquela obrigação ainda de trabalhar e pode se divertir, sem ter 
muita vergonha, sem ter muito pudor das coisas (Jovem aluna, 17 anos).

O quarto grupo, embora tenha tido uma menor incidência nas respostas, 

não pode de forma alguma ser desconsiderado, porque a concepção de que 

a juventude é uma fase de preparação ainda é bastante propagada e defendida.
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Eu tenho uma visão muito diferente das outras pessoas em relação à 
vida, assim das pessoas da minha idade, eu acho que todo mundo acha 
que ser jovem é curtir e tem que aproveitar o máximo e se divertir, e eu 
não acho isso, eu tento aproveitar, eu leio livros, eu tento aproveitar pra 
adquirir conhecimentos, que eu vou aproveitar na minha fase adulta, eu 
vejo a juventude como uma fase de preparação e não de curtição (Jovem 
aluno, 18 anos).

Ser jovem é você estar se preparando pra sua vida adulta (...) porque se 
você ficar só zoando, você vai chegar na vida adulta e não vai conquistar 
nada, então eu acho assim amiga, é uma fase de ralação, de preparação 
mesmo pra ser alguém na vida (Jovem aluna, 17 anos).

A concepção de preparação caminha ao encontro dos estudos de Krauskopf 

(2003), que aborda os paradigmas norteadores das políticas públicas de juven-

tude na América Latina. Um destes é justamente o que compreende a juventude 

como fase preparatória, entendendo-a como uma etapa de transição. O jovem 

aluno, quando se insere nesta concepção de preparação, concebe-se como um 

ser incompleto, um vir-a- ser, em que o presente é anulado, e a possibilidade 

de ser far-se-á somente em uma etapa vindoura na fase adulta.

Num segundo momento da investigação no intuito de compreender qual 

concepção predominava o imaginário social do jovem aluno no espaço escolar, 

buscou- se apreender:

B- A concepção de aluno

Quando convidados a falar sobre a concepção de aluno, os jovens apresen-

taram respostas bem diversificadas, igualmente quando trataram da juventude, 

perpassando por questões que envolviam o conhecimento, a responsabilidade, a 

diversão e uma espécie de privilégio. Com isso, optou-se por agrupar as diversas 

e distintas falas dos jovens alunos em quatro grandes grupos que estão expres-

sos por meio do gráfico e das falas abaixo.
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Gráfico 09 – Concepção de “ser aluno”

O grupo que obteve o maior número de respostas se volta ao entendimento 

de que ser aluno é estar num processo contínuo de aprendizagem, igualmente 

se viu em um grupo acima que compreendeu também a juventude por esta via. É 

novamente a ideia de “ser” no futuro; ser aluno, como ser jovem, é um vir-a-ser.

O exercício das atividades de aluno não se relaciona com o momento pre-

sente, com as necessidades e perspectivas do “hoje” e sim do amanhã, no sen-

tido de que, se houver sucesso na trajetória enquanto aluno, alcançar-se-á, de 

igual forma, um futuro mais promissor.

Ser jovem é se dedicar, é aprender e se esforçar pra ter um futuro melhor 
(Jovem aluna, 16 anos).

É poder ampliar os conhecimentos na escola e ter dedicação pra pensar 
no futuro (Jovem aluno, 19 anos).

Essa concepção vai ao encontro da tese defendida por Perrenoud (1995) 

acerca da existência de um ofício de aluno. O autor afirma que na atualidade os 

alunos passaram a ser vistos como “aprendentes”, e perspectiva centração ocor-
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re um processo de negação do sujeito; do sujeito enquanto criança, enquanto 

adolescente ou como jovem. O que importa, na verdade, é a sua condição como 

aluno. Esta concepção também está bem interligada às questões de que ser 

aluno significa ter responsabilidades, estar submetido a regras, citadas também 

pelos sujeitos.

O trabalho escolar, neste sentido, apresenta certa semelhança com o tra-

balho em uma profissão; assim, os sujeitos “aprendentes”, aprendem além dos 

conhecimentos instituídos pela escola expressos nos currículos, formas diversas 

para lidarem como questões do cotidiano escolar, como por exemplo, o fingimen-

to, a subserviência e a astúcia. Para Perrenoud (1995), não existe uma imagem 

idealizada e romantizada de aluno: “(...) o exercício intensivo de ofício de aluno 

pode também produzir efeitos perversos75: trabalhar só por uma nota, construir 

uma relação utilitarista com o saber, com o trabalho, com o outro” (p. 17).

Entretanto, apesar de a grande maioria das respostas se voltarem ao en-

tendimento de que o ofício de aluno está intimamente ligado à ideia de apren-

der continuamente, algumas falas refletem que os jovens alunos estão atentos a 

essa advertência colocada por Perrenoud (1995): a de utilizar o saber de forma 

utilitarista.

Bom ser aluno é aprender, é a gente ta aqui pra aprender coisas novas 
(...) mas não é só estudar pra passar na prova e pronto (Jovem aluna, 18 
anos).

Acho que ser aluno é aprender pra acrescentar conhecimentos na vida 
em todos os sentidos não só das matérias (Jovem aluno, 19 anos).

Observou-se que no sentido da escola, alguns jovens têm uma visão mais 

ampliada da concepção de aluno, como as falas acima demonstraram. Todavia 

não se percebe essa amplitude quando se relaciona saber e trabalho. No âmbi-

to do trabalho, a ideia construída é que os conhecimentos na escola devem ser 

75  Destaque dado pelo autor.
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“aprendidos” com a finalidade de preparar para o mercado. Com o trabalho en-

tão, o saber assume esse caráter utilitarista.

Aluno? Além de estudar? Ah, é vim pra escola pra aprender, ter um co-
nhecimento pra um dia ta preparado pro mercado de trabalho (Jovem 
aluno, 19 anos).

Ser aluno é uma coisa muito importante né, você aprende pra depois co-
locar em prática no mercado de trabalho (Jovem aluna, 18 anos).

Frigotto (2005b) alerta para a necessidade de desconstruir do imaginário, 

principalmente das classes populares, a ideia de que o saber científico/técnico/

cultural tem uma relação com o mundo do trabalho de forma imediata e pragmá-

tica, introduzindo assim, os jovens ao rápido emprego. O autor defende que em-

bora haja uma grande contingência de jovens, e parte considerável dos sujeitos 

da pesquisa está nesse contingente que precisa buscar o mais cedo possível um 

emprego, não se trata de formar linearmente para o mercado de trabalho.

Outra concepção dos sujeitos sobre o que significa ser aluno está relacio-

nada a ideia de privilégio, de uma oportunidade concedida a eles. Quando se re-

metem a esta concepção de privilégio, suas falas se amparam no fato de estarem 

inseridos numa escola federal, de educação profissional, reconhecida nacional e 

regionalmente como uma instituição de qualidade, e nas palavras de alguns, “de 

excelência”.

Bom, pra mim ser aluno é um privilégio porque muitos alunos não tem 
essa oportunidade que eu to tendo, muitas pessoas não chegam a cursar 
o ensino médio, não chegam a se qualificar no ensino técnico, então pra 
mim é ser um privilégio (Jovem aluna, 18 anos).

Hoje em dia eu acho muito importante ter essa oportunidade principal-
mente porque aqui que é uma escola federal, que a gente tem uma boa 
formação, então pra mim é muito importante a gente ter um estudo pra 
crescer na vida, pra ter um bom emprego, e isso é por causa da forma-
ção técnica, e eu sei que não é assim pra todo mundo porque nem todo 
mundo tem essa oportunidade (Jovem aluno, 21 anos).

Os estudos do educador Anísio Teixeira (1900-1971) já chamavam a aten-

ção sobre essa perspectiva até hoje difundida de que educação é um privilégio. A 
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defesa é por uma educação como direito. Cury (2002), partilha dessa análise, ao 

voltar-se para a Educação Básica, apontando que esta, abrangendo as três 

etapas que a constituem: Educação Infantil, Ensino Fundamental obrigatório e 

Ensino Médio, progressivamente obrigatório, deve ser vista da perspectiva do 

direito76.

Cury (2002) defende que a EB se constitui como direito do cidadão, à medi-

da que é proclamada em um ordenamento jurídico maior, a Constituinte Federal 

(CF), como dever do Estado77

A educação escolar, pois, é erigida em bem público, de caráter próprio, 
por ser ela em si cidadã. E por implicar a cidadania em seu exercício 
consciente, por qualificar para o mundo do trabalho, por ser gratuita e 
obrigatória no ensino fundamental, por ser gratuita e progressivamente 
obrigatória no ensino médio, por ser também a educação infantil um di-
reito, a educação básica é dever do Estado (p. 03).

A EPT está  inserida nessa discussão visto que suas diretrizes regem-se 

por princípios orientados pela EB, mais especificamente articulados ao EM. Além 

disso, concorda-se que há a necessidade dessa defesa no que se refere a essa 

modalidade de ensino, visto que, como se mostrou no capítulo terceiro deste 

estudo, a formação da educação profissional no Brasil se deu sob parâmetros 

assistencialistas e “minimalistas” – no sentido de oferecer ao menos favorecido, 

uma educação mais aligeirada e descontextualizada, numa ideia recorrente de 

oferecer “ao pobre uma educação pobre”.

A luta atual é contrária a esta concepção, numa defesa por uma EP funda-

mentada no histórico, no social, numa postura crítica, integrando a preparação 

para o trabalho com as dimensões educativas do processo de formação humana 

(MANFREDI, 2002).

76  Cury aponta que a expressão “educação básica” no texto da LDBEN de nº. 9.394/1996 
deve ser vista para além da concepção de um “novo conceito”, para além de uma perspectiva 
de “uma nova forma de organização nacional”, mas como um direito.
77  Ver artigo 6º e 205 da CF.
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O histórico realizado mostrou que esses aspectos foram no próprio proces-

so histórico, minimizados, entretanto, dada a construção de um projeto de capi-

talismo sob as égides de uma doutrina neoliberal, existe uma dívida com a edu-

cação básica e com a educação profissional e tecnológica (FRIGOTTO, 2007).

Isto posto, é inegável que há a necessidade de se romper com essa ideia 

de que a educação é um privilégio. O reconhecimento positivo da concepção da 

EB como direito deve ser construído, como alerta Cury (2002), dentro de um Es-

tado Democrático de Direito, através de suas legislações, e principalmente por 

meio de políticas públicas concretas que a efetivem paralelamente a uma tomada 

de consciência dessa concepção por parte dos cidadãos.

Considera-se relevante destacar que o privilégio no qual se referem os jo-

vens alunos diz respeito mais especificamente à formação profissional e o fato de 

estarem cursando a mesma em uma instituição pública federal de ensino reco-

nhecida local e nacionalmente como sendo de excelência. Em momento algum, 

através de suas falas, transpareceu que este “privilégio” se estendiam às outras 

escolas, como privadas, estaduais ou municipais.

O último grupo apontou que ser aluno é se submeter às regras e hierar-

quizações construídas no seio das instituições escolares. Parece que o fato de 

desempenharem há tanto tempo o papel social de aluno fez com que tais norma-

tizações precedessem quaisquer outras discussões

Ser aluno é isso, é respeitar os professores, os colegas, é saber que a 
escola tem as suas regras e tal, tem tudo seu lugar certo, e a gente tem 
que fazer de tudo pra isso correr bem (Jovem aluno, 19 anos).

Eu acho que eu sou uma boa aluna, modéstia à parte, porque eu cumpro 
com as minhas obrigações, eu acho que eu faço a minha parte porque 
senão a escola vira uma bagunça sem fim, eu acho assim, que depende 
da gente fazer uma escola melhor (Jovem aluna, 19 anos).

Para este grupo, em especial, a escola não é considerada por seus aspec-

tos de aprendizagem, de preparação para o futuro, tampouco por condicionantes 
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que favoreçam as sociabilidades juvenis. A escola é vista da perspectiva espacial 

e social, onde ocorre a educação formal convencional, intencional e sistematiza-

da, imbuída de regras próprias, que devem ser seguidas, sem ser colocadas em 

xeque (LIBÂNEO, 1998).

Percebeu-se que a escola é vista, por esse grupo de alunos, pela ótica da 

conformação – existe um espaço formal, uma estrutura clara – o prédio escolar, 

as regras, as práticas pedagógicas, a hierarquia entre pessoal, dentre outras. A 

auto estima que os jovens alunos constroem apóia-se na validação pela escola, 

tomando as regras e valores da escola como “normais” e importantes. Nesta 

perspectiva, cabe a estes sujeitos, convencer a escola que são “bons”.

O terceiro momento da investigação considerou relevante entender se ha-

via (ou não) uma condição, de jovem e de aluno, precedente uma à outra. E por 

isso, no momento da entrevista em grupo se voltou a esta questão:

C- Na escola, se é aluno, jovem ou os dois?

O trecho abaixo reproduzido do grupo focal se configura como 

um esforço para se responder à questão acima.

Risos gerais (após a realização da pergunta) Jovem aluna A, 17 anos: A 
gente prefere não comentar. Jovem aluno B, 18 anos: Totalmente pirado.
Jovem aluna C, 18 anos: Aqui é muito pirado porque é muita prova, muita 
coisa pra gente fazer ao mesmo tempo, então a gente fica meio doido.

Jovem aluno B, 18 anos: Eu digo o seguinte, aqui nessa escola ser jovem 
é curtir a vida na doideira.

Risos gerais.

Jovem aluna D, 16 anos: Doideira das provas, trabalhos, feiras, sei lá. 
Mas quando não tem prova dá pra ser jovem.

Jovem aluna C, 18 anos: Mas mesmo tendo prova a gente se vira!

Jovem aluna D, 16 anos: Ah, sei lá (responde parecendo confusa).

Jovem aluno E, 20 anos: Acho que jovem é mais na rua, entendeu, na 
escola a gente tem quer aluno mesmo, senão a gente não consegue 
entender nada, não dá pra zonear não, senão a gente não vai pra frente, 
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não consegue ser alguém, e aí não consegue enfrentar o mercado de 
trabalho.

Jovem aluna F, 17 anos: É isso aí André78, você falou tudo agora.

(Eles se entreolham e parecem concordar).

Após a fala de André, sucedeu-se um silêncio que perdurou alguns segun-

dos; entretanto o curtíssimo tempo em que eles se silenciaram mostrou que o 

questionamento existente acerca de como eles se sentem no espaço escolar foi 

respondido: na escola, a condição de aluno precede a de jovem, confirmando a 

hipótese que se tinha anteriormente.

Esse fato mostra-se extremamente relevante uma vez que é comum perce-

ber que a instituição escolar, por se voltar com mais ênfase aos seus processos 

educativos, tende a anular o sujeito em sua condição de criança ou de jovem, 

concebendo-o somente em sua função de aluno79. E esse processo, ocorrido por 

anos de escolarização, faz com que os jovens de igual forma, caminhem ao en-

contro desse movimento de anulação de sua condição juvenil no espaço escolar. 

A curtição, o viver a vida sem responsabilidades, e nas palavras de uma jovem já 

citada, o meter o pé na jaca, é permitido somente além dos muros escolares. Na 

escola de EPT, o espaço é do aprender, da preparação para o futuro.

Corti e Souza (2005) apresentam uma contribuição significativa acerca des-

ta discussão e contestam o modo como a escola se relaciona com os sujeitos, 

dando predominância a categoria de “alunos” e não “jovens”. Nas palavras das 

autoras

Não se trata de negar a importância de ser estudante no interior de uma 
instituição educacional que se propõe a criar disposições para o estudo, 
entendido como ferramenta necessária para a apropriação de saberes e 

78  Nome fictício.
79  Pode-se afirmar com propriedade desta realidade uma vez que essa análise foi verificada 
e confirmada em uma pesquisa qualitativa, no âmbito da iniciação científica, na qual a pesqui-
sadora deste estudo pôde participar, cuja temática voltava-se a compreensão do jovem que há 
para além do aluno.
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habilidades requeridas pela vida social. Mas, sim de reconhecer que a 
identidade dos alunos não é construída apenas por sua inserção na tra-
jetória escolar, sendo muito mais ampla (...) Ao tomar o sujeito jovem em 
sua integralidade, torna-se mais possível apoiá-lo na sua construção de 
um papel de aluno que tenha sentido, e que faça parte de sua estratégia 
de desenvolvimento pessoal e social (p. 121).

Embora não tenha sido propósito desta pesquisa a investigação de qual (s) 

perspectiva (s) a instituição escolar concebe seus jovens alunos, subentende-se 

que, para que estes sujeitos se “encarem” como alunos, antes mesmos de serem 

jovens, é porque, no mínimo, a escola valoriza esta tendência. Neste sentido, 

cabe acrescentar que se a escola tomasse o aluno como sujeito sócio-cultural, 

compreendendo a diversidade cultural e real dos alunos, que muitas vezes é re-

duzida a diferenças apreendidas na ótica da cognição ou na do comportamento 

(bom ou mau aluno, obediente ou rebelde, disciplinado ou indisciplinado) tor-

nar-se-ia melhor um diálogo entre o conhecimento a ser ensinado e a cultura do 

jovem.

A respeito desta ênfase para a condição de aluno, precedente a condição 

de jovem, percebeu-se que o jovem aluno do âmbito da EPT estabelece uma 

relação de maior responsabilização com a escola e com o saber. O fato de exer-

cerem, de uma maneira geral, o papel de aluno em sua plenitude, não faz com 

que eles construam uma visão negativa da escola; ao contrário, elaboram um 

sentimento positivo, ressaltando as potencialidades advindas do ambiente e dos 

saberes escolares.

Os múltiplos olhares dos jovens alunos convergiram para uma análise con-

trária à difundida no senso comum, de que a escola não serve para nada, perdeu 

sua função. Atenta a esse novo direcionamento de analisar a complexidade dos 

significados de ser jovem/aluno/jovem aluno na escola, essa pesquisa soma-se a 

um conjunto de trabalhos que mostra que os jovens tendem a conceber o espaço 

escolar “como espaço de acesso ao conhecimento, mas, principalmente, como 

uma “promessa” de um futuro melhor (DAYRELL, et. tal, 2009, p.77).
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Sabe-se bem que a construção de uma visão mais positiva da escola por 

parte dos jovens alunos sofre influências das mudanças ocorridas no seio das 

sociedades contemporâneas, conforme já se discutiu no capítulo segundo deste 

estudo, ocasionando uma busca cada vez maior por escolarização e qualificação 

profissional. Com isso, evidencia-se a necessidade de vivenciar a condição de 

aluno de forma plena. Todavia, poderia haver novas possibilidades, novos espa-

ços de construção e de criação no âmbito das instituições escolares, conferindo 

maior visibilidade das juventudes, no intuito de que os sujeitos sociais alunos 

pudessem sentir-se também jovens da/na escola.

5.1.2. Tecendo alguns apontamentos sobre as primeiras impressões 

da escola e a experiência de terem estudado um semestre no campus                 

Campos-Centro

Para ingressarem na instituição, os jovens alunos participaram do proces-

so seletivo do ano de 2006, para então, após a aprovação neste, iniciarem sua 

trajetória escolar no âmbito do IFF em 2007. Como nesse período, o prédio do 

campus Campos- Guarus ainda estava em construção, os jovens alunos, durante 

o primeiro semestre de 2007, começaram suas atividades escolares no campus 

Campos-Centro, a unidade centenária e mais antiga do Instituto. E contam como 

foi a experiência – de estudar no campus Campos-Centro e algumas impressões 

iniciais sobre a escola – o campus Campos-Guarus

Bom, a gente não começou estudando aqui porque a escola aqui não 
tava pronta ainda; quando eu cheguei aqui eu gostei porque é bem dife-
rente de lá, o prédio de lá é mais antigo e as tecnologias daqui são bem 
melhores; as salas de aula lá não tem ar e aqui têm em todas (Jovem 
aluna, 17 anos).

No começo foi chocante porque a infra-estrutura da escola ainda não 
estava pronta, mas aos poucos a escola teve uma mudança geral, teve 
uma melhoria muito grande nisso aqui. Hoje eu amo essa escola, essa 
escola é uma mãe (Jovem aluna, 16 anos).

Olha, assim, a primeira impressão da escola não foi boa, porque todos 
nós estranhamos o fato de ter passado seis meses no Cefet do centro, 
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e tal, muita gente achou estranho, mas depois a escola ficou pronta, e 
a gente no começo teve a escola só pra gente e depois eu vi que aqui é 
muito bom. Por quê? Por que aqui tem computador em tudo que é lugar, 
tem televisão nas salas, aqui tudo é novo (fala com tom bem entusiasma-
do), e em três anos a instituição já cresceu bastante, os recursos aumen-
taram bastante (Jovem aluno, 18 anos).

Os relatos dos jovens alunos no que tange às impressões da escola, no 

geral, reportam-se à existência de recursos tecnológicos e à boa infra-estrutura 

física do prédio escolar. O discurso geralmente propagado acerca de realidades 

desmotivadoras, sobre estes aspectos nas escolas públicas de uma maneira ge-

ral, com a existência de prédios escolares depredados, professores desqualifi-

cados, a falta de laboratórios, biblioteca, bem como de outros recursos físicos 

parece não se colocar em evidência para os jovens alunos sujeitos da pesquisa 

nesta escola.

Isso se deve ao fato de a escola fazer parte de um conjunto de escolas 

recém inauguradas com excelente estrutura física e de pessoal qualificado80, se 

comparada a outras escolas públicas em diversos âmbitos. Há a necessidade, 

assim, de se romper com essa visão estereotipada, e analisar por outras vias que 

vêm sendo construídas, no intuito de apreender e repensar as novas relações 

que vêm sendo construídas entre os jovens e a escola.

Alguns poucos depoimentos não tão positivos, perpassavam por questões 

pessoais como, por exemplo, o fato de a escola se estabelecer a certa distância 

da residência desses jovens alunos.

Quando eu cheguei aqui eu não gostei muito não, era muito longe da 
minha casa, tinha que pegar dois ônibus, mas depois de um tempo eu fui 
gostando, fui me acostumando mais.

O primeiro impacto foi muito estranho, porque eu vim de outra cidade, 
aí o fato de estar aqui era ruim, eu achava a escola ruim, eu achei que eu 
ia ficar no cefet do centro.

80  Grande parte do corpo docente desta escola possui titulação de mestrado ou doutorado



172Christiane Menezes Rodrigues

Escola e trabalho: representações sociais de jovens alunos da educação profissional e tecnológica e seus projetos de futuro

5.1.3. A impressão que eles têm da própria turma

Considerou-se relevante apreender os significados que os jovens alunos 

têm da turma na qual estão inseridos, na medida em que esse dado demonstra 

como eles vêem o processo de constituição de sociabilidades com seus pares no 

cotidiano da escola. Os posicionamentos sobre “esta impressão” foram muito di-

ferenciados – desde perspectivas positivas, representando caracteres de força, 

união e amizade, até falas bem negativas – rotulando a turma como desinteressa-

da, desunida e nas palavras de uma jovem aluna, “falsa e traiçoeira”.

Essa afirmação vai ao encontro da análise feita por Sposito (1993) quando 

aponta que “o processo de socialização do jovem sob o ângulo da escola produz 

um novo conjunto de relações marcadas pelo seu aspecto tenso e descontí-

nuo” (p. 165). Essa tensão e descontinuidade se dão a partir das diferentes falas 

dos sujeitos, produzindo visões diferentes sobre uma mesma realidade.

Olha, a minha sala sempre foi assim bem dividida em grupo (...) tem o 
grupo dos meninos, das meninas, e de quem se acha o tal, mas eu me 
dou bem com todo mundo, não importa se é menino ou é menina, mas 
eu converso com todo mundo (Jovem aluna, 18 anos).

Agora tá mais unido, o pessoal tá mais unido, porque quando um tá pas-
sando por alguma coisa aí todo mundo fala, vamos ajudar nisso, naquilo 
(Jovem aluno, 19 anos).

A minha turma é perfeita, é engraçada, é tudo pra mim (Jovem aluna, 19 
anos).

A minha turma tem quatro grupos: o grupo dos problemáticos (risos), pro-
blemáticos assim de bagunça, têm os turistas, (...) tem o grupo dos CDFs 
(...) e tem o meu grupo, que é o grupo que fala com todo mundo (Jovem 
aluna, 20 anos).

As posições dos alunos em relação à própria turma, como se viu, foram 

bem diversificadas. Entretanto, de uma maneira geral, eles destacaram alguns 

pontos em comum: a divisão em grupos, que alguns viram como um processo na-

turalizado e outros como um ponto negativo, ou seja, como um fator dificultador 
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para o estabelecimento de sociabilidades juvenis mais duradouras; a união ou 

desunião do grupo de jovens; o avanço que a turma teve do início para o último 

ano, e por fim, eles mesmos percebem que a turma é composta por pessoas com 

trajetórias bem diferentes: A fala de um jovem aluno de 17 anos traduz esse po-

sicionamento: “A turma é diferente, são pessoas muito diferentes, gente de todo 

o lugar da cidade, mas no final, todo mundo se entende”.

Pais (1993), ao analisar as redes grupais e as identidades juvenis de jo-

vens portugueses, aponta que a constituição de grupos de amigos é de extrema 

relevância na medida em que “aparecem como uma instancia de protecção de 

identidades individuais” (p. 94). Assim, o tempo vivido em grupo expressa a cons-

trução de identidades juvenis. O espaço físico escolar, por sua vez, também é 

apropriado pelo grupo de jovens, sendo transformado em espaço social.

Dayrell (2007), ao encontro dos estudos de Pais (1993), afirma que a socia-

bilidade é uma das possibilidades de se vivenciar as múltiplas condições juvenis 

existentes e considera ser a escola um lócus privilegiado para esta experimenta-

ção, uma vez que os sujeitos jovens estão em contato constante com seus pares, 

o que lhes proporciona maiores oportunidades de construir concepções, identida-

des, tendo como referência a troca com os grupos de iguais.

5.1.4. Os momentos marcantes na escola

Com a abordagem da trajetória dos alunos no ambiente escolar, conside-

rou-se importante dissertar acerca de alguns momentos que os marcaram posi-

tiva e negativamente. Os momentos marcantes positivos estão intimamente liga-

dos à discussão feita acima sobre o “ofício de aluno”. Os jovens mostraram que 

os momentos positivos foram bem diversos, entretanto 71% deles convergem 

para compor uma trajetória de “ofício de aluno” de sucesso, e os outros 29% es-

tão ligados às questões pessoais, voltadas às sociabilidades juvenis.
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Tabela 04 – Momentos marcantes positivos

Relacionados ao “ofício 
de aluno” % Relacionados a questões 

pessoais %

Passar de ano 22 Amizades 21

Feiras/cursos feitos na escola 14 Ter namorado colega 
da escola 8

Professores qualificados 11 ---

Boa infra-estrutura da escola 7 ---

Ter feito o curso 7 ---

Meu próprio desempenho 3 ---

--- ---

Total 71 Total 29

Citam-se algumas falas para ilustrar esse panorama:

Um momento marcante pra mim foi assim, passar do 1º pro 2º ano por-
que eu fui mal, eu fiquei em recuperação em 8 matérias e carreguei uma 
até no final, então assim eu fiquei desesperada porque aqui o sistema é 
completamente diferente e eu consegui passar sem levar nenhuma de-
pendência (Jovem aluna, 18 anos)

Positivo teve as feiras que a gente participava, a feira de eletrônica, os 
projetos que a gente participava e as viagens técnicas também (Jovem 
aluno, 19 anos).

O fato de os momentos marcantes, de uma perspectiva positiva, estarem 

vinculados a aspectos que contribuem para a consolidação de uma trajetória es-

tudantil de sucesso, mostra que, apesar de os debates mais recorrentes na atua-

lidade sobre a instituição escolar voltarem-se para problemas de toda a ordem 

– de “novas” atribuições sociais da escola, e tantos outros, de cunho pedagógico, 

técnico ou administrativo, os jovens alunos entrevistados, numa outra via, mos-

tram que a escola ainda detém uma eficácia para a sua formação acadêmica, e 
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assim, para suas trajetórias de futuro. Não se pode esquecer, todavia, que essa 

concepção é do grupo que permaneceu até o último ano do curso, os que “so-

breviveram” pode-se dizer, visto que, quase a metade deles desistiu e “ficou pelo 

caminho a trilhar outros caminhos”.

Dayrell (2007), ancorado nos estudos de Dubet (2006), afirma que o jovem, 

ao desempenhar paralelamente no espaço escolar a função social de aluno, ne-

cessita redefinir as relações entre sua condição juvenil e o estatuto de aluno, 

numa tentativa de restabelecer a utilidade social dos seus estudos, o sentido 

das aprendizagens e principalmente seu projeto de futuro. Nas palavras do au-

tor, “os jovens devem construir sua integração em uma ordem escolar, achando 

em si mesmos os princípios da motivação e os sentidos atribuídos à experiência 

escolar” (p. 65).

Quando se voltam aos momentos marcantes negativos, a tese positiva 

acerca da instituição escolar se confirma: um número significativo dos entrevista-

dos disse não se lembrar ou não ter vivido nenhum momento negativo na escola 

que merecesse registro. Ao serem convidados a falar sobre isso, relatavam sem-

pre “que a escola era muito boa”. Uma jovem aluna de 16 anos afirmou: “essa 

escola é uma mãe”.

Uma percentagem também significativa aponta que o que mais os aflige 

são novamente os aspectos ligados à sua trajetória estudantil; só que aqui, numa 

perspectiva de insucesso. Citaram, por exemplo, os problemas relacionados aos 

processos de recuperação de aprendizagem, a dificuldade em realizar alguns 

trabalhos escolares e a aquisição de notas abaixo da média. Logo atrás, surgem 

os problemas relacionados a divergências com os colegas81 e com alguns pro-

fessores. E para finalizar as questões relacionadas a estes momentos marcantes 

negativos, alguns relataram que os maiores problemas são de ordem pessoal, 

81  Em relação às divergências com os colegas, alguns jovens alunos relataram problemas 
mais sérios como o envolvimento em brigas, que algumas vezes se refletiram em discussões 
e outras que levaram a agressões físicas dos envolvidos.
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como por exemplo, “estar muito ansioso para começar a trabalhar ou para fazer 

uma faculdade”, ou mesmo o fato de “se cobrar muito” em relação ao próprio de-

sempenho no curso.

A tabela abaixo expressa fidedignamente as concepções dos jovens alunos 

acerca disso

Tabela 05 – Momentos negativos na escola

Momentos negativos Nº de
alunos Percentual

Não tiveram/não tenho lembranças 11 39

Dificuldades de aprendizagem
(Notas baixas, dependência, recuperação) 07 25

“Brigas82” entre alunos e professores 03 11

Brigas entre os próprios alunos 03 11

Se cobrar muito em relação ao curso 02 7

Ansiedade quanto ao futuro próximo:
vestibular ou mercado de trabalho 02 7

Total 28 100

Os jovens alunos, ao delimitarem uma diversidade de fatores que se cons-
tituem como marcantes – numa perspectiva positiva ou negativa – mostram mais 
uma vez a diversidade cultural dos sujeitos juvenis. Tal diversidade se reflete nas 
representações sociais diversificadas sobre a multiplicidade de sentidos que a es-
cola assume diante de uma determinada questão, nesse caso especificamente, 
os momentos marcantes. A escola é, portanto, polissêmica, tendo significados 
diferenciados, dependendo da cultura e projeto dos diversos grupos sociais nela 
existentes (DAYRELL, 2001, 2007).

82  Termo utilizado por eles.
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5.1.5. As principais aprendizagens e dificuldades na escola

Em relação às aprendizagens obtidas no âmbito da instituição escolar, o 

aspecto mais presente, entre todos os jovens alunos, foi a possibilidade de os 

mesmos terem passado por um processo de “amadurecimento”, seguido de fatos 

relacionados ao próprio curso e a aprendizagens de “coisas” novas e das amiza-

des construídas. Por fim, e em menor frequência, o aprendizado na organização 

e hábito de estudar.

Tabela 06 – As aprendizagens obtidas na escola

Aprendizagens Total (%) Nº de respostas

Amadurecimento 32 9

Aspectos relacionados ao curso83 29 8

Relacionamento com colegas 29 8

Organização e hábito de estudar 10 3

Total 100 28

Ao apontarem em primeiro lugar o amadurecimento em suas vidas, esses 

jovens mostram que a educação escolar atual tem proporcionado aos seus edu-

candos, como já se falou, uma nova relação com os saberes escolares. Parece 

que o fato de esses alunos estarem inseridos na modalidade da EPT, que segun-

do o relato dos próprios jovens, têm diferenciações em relação à escolarização 

básica, ocorre um processo de adultização, dadas as responsabilidades de inser-

ção no mundo do trabalho e rigidez no que tange aos estudos que a EPT impõe.

Eu acho que eu aprendi muita coisa diferente, por ser um curso técnico, 
por você estar numa escola federal, entendeu, aqui você tem liberdade, 

83  As questões relacionadas mais diretamente ao curso serão tratadas mais adiante.
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um pouco de independência, mas ao mesmo tempo tem que ter respon-
sabilidade, tem que crescer mesmo (...) chega uma hora que a gente tem 
que andar com as próprias pernas (Jovem aluna, 17 anos).

Aqui você passa a ter mentalidade de homem, deixa de achar que a vida 
são só flores, que é tudo brincadeira, você vê que você entrou aqui pra 
estudar porque nas outras escolas você não tinha nada pra fazer (...), 
aqui não, aqui a gente ta cheio de coisa pra fazer o tempo todo, e tem 
que fazer o melhor pra alcançar um emprego melhor (Jovem aluno, 18 
anos).

As questões que envolvem os relacionamentos construídos na escola mos-

tram como os jovens valorizam as sociabilidades juvenis na escola, demonstran-

do como esse espaço é profícuo no sentido de fortalecimento de laços de amor e 

de amizade, oportunizando a convivência entre os jovens e seus pares, dando a 

estes um sentimento de pertencimento, confirmando a tese de alguns estudiosos 

já citados.

Olha, a nível pessoal, eu entrei aqui com uma cabeça muito diferente do 
que eu to saindo, de forma como lidar com as pessoas, de conviver né, 
eu vi que nem todo mundo precisa concordar comigo (Jovem aluna, 22 
anos).

Eu cultivei aqui amizades muito fortes, parece assim que foi uma amiza-
de de infância, né, foi muito bom (Jovem aluna, 17 anos).

O que foi melhor pra mim foi ter namorado a Amanda, pra mim foi muito 
bom, foi a primeira vez que eu compartilhei assim a minha vida com al-
guém assim, como eu, da minha idade, então foi uma experiência que eu 
não vou esquecer (risos) mas acabou e a gente ficou bem, ficou amigo 
(Jovem aluno, 19 anos).

Aspectos discutidos no âmbito das aprendizagens dos jovens alunos sur-

gem também como fatores que dificultaram suas trajetórias juvenis/estudantis 

na escola, como por exemplo, o amadurecimento e o relacionamento com seus 

pares. As dificuldades por eles citadas estão expressas na tabela abaixo.
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Tabela 07 – As dificuldades encontradas na escola

Dificuldades Total (%) FA

Adaptação ao ensino rígido 43 12

Relacionamento com os pares 21 6

Questões pessoais (acordar cedo; morar 
em uma outra cidade; ansiedade)84 21 6

Amadurecimento 15 4

Total 100 28

A preocupação com o sucesso na trajetória de aluno tem destaque mais 

uma vez quando eles apontam que a maior dificuldade foi em relação a se adap-

tar a um novo ritmo de ensino, se comparada às escolas em que eles estudaram 

no EF. As falas abaixo refletem essa dificuldade, tanto de alunos que vieram de 

escola pública como de instituição privada.

Minha principal dificuldade foi justamente a diferença de ensino, porque 
eu vim de escola particular, mas quando você chega aqui é totalmente 
diferente, é mais rígido, você é mais cobrado (Jovem aluna, 18 anos).

Eu acho que uma coisa difícil assim foi o método do estudo. Aqui é mui-
to “puxado”, os professores “puxam” muito pelo aluno e eu que vim de 
escola pública senti isso, a gente não é bem preparado para um método 
desse (Jovem aluno, 20 anos).

Logo após vem as considerações referentes ao relacionamento com os 

colegas e, segundo expressão de alguns, “com pessoas que pensam diferente”. 

Entende-se que na verdade o que eles querem explicitar é a vivência de diversas 

situações que compõem a fase juvenil.

Eu acho que eu aprendi a conviver com pessoas diferentes, isso pra mim 
foi muito bom, mas é bem difícil também, porque eu acho que eu sou 

84  As questões pessoais foram bem diversificadas, de acordo com a realidade de cada su-
jeito, e por isso não serão relatadas.
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bem complicado (risos) (Jovem aluno, 19 anos).

Foi difícil lidar com as pessoas, de ver que nem todo mundo precisa con-
cordar comigo e que eu também não posso deixar de impor as minhas 
idéias com medo de ir contra alguém, então eu acho que nisso eu melho-
rei um pouco (Jovem aluna, 17 anos).

Falaram do processo de “amadurecimento ou adultização” necessário à 

aprendizagem para a vida, todavia alguns jovens expuseram o quanto esse pro-

cesso é difícil. Entende-se que a dificuldade consiste no fato de eles não viverem 

a moratória social em sua completude e deixarem, consequentemente, de serem 

jovens, pelo menos no espaço escolar.

O difícil foi ter que amadurecer logo, encarar as responsabilidades, por-
que o mercado ta aí, então já tem que ir aprendendo desde aqui, então 
se você não tiver cabeça você acaba se deixando levar e não levando a 
sério seus estudos (Jovem aluno, 17 anos).

Aqui você tem liberdade mas tem que ter também responsabilidade, por-
que não é mais aquela coisa de ficar brincando, levando na brincadeira, 
e eu acho que isso vale a pena mesmo sendo difícil porque você aprende 
a lidar com seus limites sabendo que é hora de estudar e se preparar, 
chegou a hora da gente começar a andar com as próprias pernas (Jovem 
aluno, 18 anos).

Os relatos dos jovens alunos no que tange às suas dificuldades e aprendi-

zagens se voltam quase sempre a aspectos que dizem respeito a um processo 

de amadurecimento, visto por uma via de mão dupla: ao mesmo tempo em que 

dizem ser interessante, também se torna ruim, por ser um processo sofrido e 

de negação de suas condições enquanto jovens; todavia, independente de uma 

perspectiva ou outra, percebe-se que para a grande maioria, é um processo sem-

pre necessário, para se alcançar um futuro melhor.

5.1.6.  A contribuição das escolas de EB, incluindo a escola atual

Ainda no que se refere à instituição escolar, os jovens alunos falaram sobre 

como eles vêem a contribuição das escolas de EB, com ênfase para o último 

nível de ensino, o EM. Ao tratarem desta temática, viu-se que o direcionamento 
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dado foi para o grande “nó” existente no bojo do EM: a preparação para o pros-

seguimento de estudos ou para a entrada no mundo do trabalho.

Em seus depoimentos, os jovens alunos afirmam que algumas escolas não 

estão oferecendo aos sujeitos juvenis a formação devida; outros por sua vez 

apontam que a escola na atualidade está se voltando à preparação para o ves-

tibular; outros ainda disseram que a formação existente tem se voltado para o 

mercado de trabalho, principalmente nas instituições do âmbito da EPT. Suas 

falas são idealizadas de que esse processo de formação depende muito mais 

do aluno do que da escola, colocando-se como os sujeitos responsáveis pelo in/

sucesso em sua formação.

Eu acho que prepara para os dois, mas depende muito mais do aluno, 
porque podem ter escolas maravilhosas, mas não tem jeito de nada se 
o aluno não estiver interessado e eu digo outra coisa também, a escola 
pode ser ruim mas se o aluno for um aluno esforçado ele vai fazer a dife-
rença (Jovem aluna, 16 anos).

Essas concepções voltadas à culpabilização do sujeito responsável pelo 

seu sucesso ou fracasso em sua formação escolar são oriundas de uma nova 

dinâmica das sociedades capitalistas contemporâneas: em tempos de reformas 

do Estado e mudanças no âmbito do mundo do trabalho, as instituições escolares 

assumem a função de uma formação economicista, na qual os indivíduos são 

preparados para uma grande e desenfreada competição entre seus pares: e que 

vença o melhor!

Nesta lógica, a ideia é formar para ser competente, em que somente os 

“melhores” terão êxito. Se o aluno, nesta perspectiva, não atingir os melhores 

resultados, a culpa não é da escola, da sociedade e tampouco do Estado; a cul-

pa é dele mesmo, que não teve competência para atingir os objetivos que lhes 

foram propostos. Para Saviani (2008), a ordem econômica vigente, que se reflete 

nas instituições, inclusive as escolares, assenta-se na exclusão porque admite 
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que não há lugar para todos, estimulando assim a competição entre as pessoas. 

Quem não alcançar os melhores lugares, a “pedagogia da exclusão vigente” terá 

lhes “ensinado a introjetar a responsabilidade por essa condição” (p. 431).

Quanto ao pequeno grupo que declarou que as escolas estão formando 

para o mercado de trabalho, a crença é que essa é a melhor formação para o 

jovem, visto que este necessita cada vez mais cedo ter uma profissão

Eu acho que as escolas estão mais preocupadas em dar uma profissão 
pros alunos e eu vejo que isso é bom porque hoje o mercado de trabalho 
hoje ta pedindo o curso técnico e o superior e o médio você não vê quase 
pedindo (Jovem aluno, 20 anos).

Essa discussão vem sendo feita com maior ênfase a partir da década de 

198085, por estudiosos das relações entre Trabalho e Educação86, e que, mais 

recentemente vem articulando esses debates com a juventude. O que se discu-

te atualmente gira em torno não mais da postergação da entrada do jovem no 

mundo do trabalho87; e sim na tentativa de estabelecer novos parâmetros para 

se pensar políticas públicas de inserção da juventude no mundo do trabalho, e 

a educação, nesse processo, deve se abrir para a discussão desta temática88. 

Neste sentido, no próximo tópico, os jovens abordarão os sentidos que o ensino 

médio integrado tem em suas trajetórias juvenis/estudantis.

85  Assume maior ênfase a partir desse período; no entanto esses estudos iniciam-se na dé-
cada de 1960, com a temática da educação sendo vista a partir da teoria do capital humano, 
e na década de 1970 se obtém o reforço da LDBEN 5692/71 que instituiu a profissionalização 
obrigatória ao nível do ensino médio.
86  O GT Trabalho e Educação da ANPED é certamente uma das expressões mais significati-
vas dessa linha de pesquisa na área. Podem-se destacar alguns pesquisadores que têm con-
tribuído sobremaneira nessas discussões: Acácia Kuenzer, Gaudêncio Frigotto, Miguel Arroyo, 
Celso Ferretti, dentre outros.
87  Acompanhando mais de perto as pesquisas que relacionam trabalho e juventude, vê-se 
que a ênfase dada a postergação da entrada do jovem no mundo do trabalho diminuiu consi-
deravelmente dadas as considerações dos próprios jovens que desejam/precisam trabalhar.
88  Acredita-se que as discussões em torno de um ensino médio que integre educação, cul-
tura, ciência e trabalho nascem no seio destes debates. O que se precisa avaliar (e pensa-se 
que essa pesquisa contribui nesta avaliação), são os impactos que esta formação tem desen-
cadeado para os sujeitos jovens, no âmbito da educação e do trabalho.
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5.1.7.  O Ensino Médio Integrado: no limiar entre o prosseguimento de 

estudos e a preparação para o mercado de trabalho.

Não é uma novidade apontar que grande parte dos jovens alunos entrevis-

tados, em torno de 65% (sessenta e cinco por cento), disseram que sua escola 

tem contribuído na preparação dos jovens para o mercado de trabalho, uma vez 

que estes sujeitos já em sua formação básica têm uma formação profissional. Os 

outros 35% (trinta e cinco por cento) disseram que embora a escola tenha uma 

inclinação para o mercado de trabalho, a ênfase no prosseguimento de estudos 

é oferecida igualmente. Falou-se também que a formação integrada propicia a 

preparação para concursos públicos.

Eu acho que tá conseguindo mais pro mercado de trabalho, pra isso tá 
perfeito, os professores conseguem motivar o aluno pra já sair daqui em-
pregado (Jovem aluno, 19 anos).

Ela contribui mais pra você ir pro mercado de trabalho, a maior ênfase do 
meu curso e da escola é pra isso, eu acho que é o mercado de trabalho, 
de trabalhar, de ir pra frente (Jovem aluna, 18 anos).

Eu acho que tá formando mais pro mercado de trabalho, mas pro vesti-
bular também porque os professores ficam falando pra gente assim, ah 
vocês não podem ficar só nisso, vocês tem que estudar mais. Eu acho 
que a escola prepara até pra gente fazer concurso porque o ensino é 
muito bom (Jovem aluna, 17 anos).

A ambiguidade refletida nos depoimentos acima demonstra em verdade as 

discussões que desde longe vêm sendo feitas acerca dos sentidos, das possi-

bilidades e das funções sociais do Ensino Médio no Brasil. Esses debates vêm 

sendo fortalecidos na medida em que se destaca a importância de uma formação 

“integral”, como necessária para os jovens alunos, emergindo as tensões no âm-

bito da articulação entre formação geral e formação profissional.

No momento da atividade do grupo focal, os jovens alunos demonstraram 

que suas dúvidas e angústias em relação à sua formação
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Jovem aluna A, 17 anos: Olha tem escola particular, mas aqui por exem-
plo prepara para as duas coisas ao mesmo tempo aí, eu acho assim que 
é um entrave entre os dois, ou é o técnico ou é o ensino médio entendeu, 
porque nos dois primeiros anos eles tentaram prevalecer o vestibular, 
mas o nosso 3º ano agora que a gente precisa se preparar pro vestibular, 
ta sendo só coisas técnicas entendeu, tipo, as matérias do ensino médio 
que a gente tinha no 2º ano, sumiram no 3º, entendeu.

Burburinho: É..., isso mesmo. Tinha menos matérias técnicas, muito me-
nos que agora.

Jovem aluna B, 18 anos: O técnico era muito fraco, a gente chegou no 3º 
ano jogaram tudo na nossa cabeça.

Jovem aluno C, 18 anos: Poderia ser o contrário, dar mais o técnico no 
começo e depois dar o ensino médio pra gente fazer um vestibular e tal.

Antes mesmo da promulgação do decreto de nº. 5.154/04, Kuenzer (2002) 

já preconizava que a articulação entre formação geral e formação técnica deveria 

superar a dualidade existente, no sentido de romper o imaginário da realidade 

de duas formações, a partir de um novo princípio educativo, onde pensar e fazer 

fossem intrínsecos a um saber único da identidade humana

Assim é que tem se demonstrado ser a dualidade estrutural a categoria 
explicativa da constituição do Ensino Médio e Profissional no Brasil, já 
que, desde o surgimento da primeira iniciativa estatal nessa área, até o 
presente, sempre se constituíram duas redes, uma profissional e outra 
de educação geral, para tender às necessidades socialmente definidas 
pela divisão social e técnica do trabalho (p. 26).

No imaginário dos jovens alunos, a formação propiciada é integrada, mas 

ainda há a existência de duas redes: uma que forma para prosseguir estudos – a 

de formação geral, e outra que forma para o trabalho – a técnica. Para Ciavatta 

(2005) a ideia de formação integrada deve superar justamente o ser humano di-

vidido entre o pensar e o fazer, e defende que

Como formação humana, o que se busca é garantir ao adolescente, ao 
jovem e ao adulto trabalhador o direito a uma formação completa para 
a leitura do mundo e para a atuação pertencente a um país, integrado 
dignamente à sua realidade política (p.85).
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Diante desta realidade ainda fragmentada no que se refere à formação in-

tegrada, surgem questões comparativas entre o ensino médio regular e o ensino 

médio integrado, em suas diferenças e semelhanças e nas contribuições destas 

para os jovens alunos. Afirmam ainda que a modalidade integrada dificulta os 

planos dos que querem fazer um ensino superior num futuro próximo

Jovem aluna A, 21 anos: Eu acho que o médio é melhor porque no médio 
você tem a opção de escolher o que você quiser e você vai poder prestar 
um vestibular para qualquer curso entendeu? Já o técnico o que vale 
mais é o mercado de trabalho e você fica limitado naquela área então fica 
difícil você fazer um vestibular.

Jovem aluno B, 21 anos: Eu acho que o ensino médio comum é melhor 
pra gente porque a gente não tá na hora ainda de se preparar pro mer-
cado de trabalho.

Outros, por sua vez, defendem o ensino médio integrado como possibilida-

de de entrar o mais rápido possível no mercado de trabalho. Percebeu-se que a 

maioria dos jovens que têm esse posicionamento possui uma renda familiar infe-

rior aos outros que pretendem continuar estudando. Pode-se afirmar assim que a 

entrada no mercado de trabalho é uma forma de alcançar o mais rápido possível 

a independência e ajudar a família em sua subsistência.

Ah, com certeza a gente tem um diferencial que é bastante importante 
porque a gente saindo do ensino médio, a gente, tipo, várias empresas já 
estão precisando do técnico, numa idade de 17, 18 anos a gente já pode 
estar trabalhando, ganhando um dinheiro bom, pra gente e pra ajudar 
nossa família, e podemos ganhar também experiência assim bastante 
novos. Eu acho que com o ensino médio integrado a gente ta na frente, e 
isso não é questão de opinião, isso é fato (Jovem aluno, 19 anos).

Notou-se que os jovens deixaram transparecer em alguns momentos, que 

o ensino médio é voltado para quem “quer” prosseguir estudos e o integrado, por 

sua vez, é destinado para quem “quer” entrar no mercado de trabalho. Acerca 

desta discussão, o grupo travou o seguinte debate no momento do diálogo em 

grupo

Jovem aluna A, 16 anos: Eu acho que o ensino médio integrado, porém 
separando direitinho entendeu, as matérias que melhor se encaixam, 
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por exemplo, no 3º ano, colocar mais matérias do ensino médio, enten-
deu, separar direito, ao invés de ser tudo do ensino técnico no último, 
permanecer o técnico também no começo, mais ou menos assim.

Jovem aluna B, 17 anos: Eu acho que depende da pessoa, se ela quiser 
ir logo pro mercado de trabalho, ela faz o integrado, agora se ele quiser 
o vestibular ela faz só o médio. Eu acho que tem que existir o integrado 
e o médio, depende da pessoa.

Jovem aluno C, 29 anos: Isso aí.

Pesquisadora: Mas vocês acham assim que tão cedo, já da pra decidir? 
Vocês entraram aqui com quantos anos?

Jovem aluna B, 17 anos: 14.

Jovem aluno D, 18 anos: 15.

Pesquisadora: Vocês acham que 14, 15 anos tomar essa decisão de 
escolher...

Jovem aluna B, 17 anos: Não!

(Ouvem-se vários “Nãos” simultaneamente).

Jovem aluna E, 17 anos: Nem com 17 ainda mais com 14.

Jovem aluna F, 18 anos: É.

Jovem aluno G, 19 anos: Pelo menos você já tem uma ideia do que você 
quer né, pelo menos bem razoável.

Jovem aluna B, 17 anos: Eu não.

Jovem aluno D, 18 anos: Eu também não.

Gomes (2000), ao realizar um estudo histórico, ricamente fundamentado 

com dados estatísticos que caracterizam aspectos como o acesso, a eficiência, a 

qualidade e a democratização, aponta que o EM veio se constituindo como uma 

grande arena, na qual a busca pelo ensino propedêutico versus ensino profissio-

nal foi sempre o grande embate. Para o autor, esse “drama” foi tratado em três 

grandes momentos: em 1971, com a profissionalização compulsória, por meio da 

1ª LDBEN; em 1982, com o restabelecimento ao dualismo e na década de 1990, 
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com a lei de nº. 9.394, na 2ª LDBEN, que regulamenta a educação profissional 

em face do ensino médio.

Poderia aqui, ousadamente, acrescentar um quarto momento, que se ins-

taura a partir de 2004, com a promulgação do decreto de nº. 5.154, que traz 

novamente a possibilidade de integração entre EB e EP, numa nova tentativa de 

romper com a dualidade estrutural que historicamente separou o ensino prope-

dêutico do profissional. Entretanto, para que ocorram mudanças profundas não 

basta apenas que se criem leis, e consequentemente, que se construam escolas, 

cursos e currículos escolares; há que se avançar para a re-visão/re-construção 

de paradigmas e conceitos que envolvem esta complexa questão.

Não se configurou como objetivo desta pesquisa a avaliação de currículos 

integrados, neste caso, especificamente, do curso técnico de nível médio inte-

grado em Eletrônica no âmbito do IFF; por esse motivo, a análise não se voltou 

à averiguação de que as propostas pedagógicas vigentes bem como suas ações 

didáticas vêm sendo construídas de uma perspectiva integrada. O que se verifi-

cou, por sua vez, foi que, os jovens alunos ainda não contextualizaram sócio-cul-

turalmente em seus processos de aprendizagem, a existência de um curso único, 

não fragmentado e integral.

As representações sociais dos sujeitos põem em evidência dois currículos 

– o do ensino médio e o do ensino profissional. Os jovens alunos pensam e su-

gerem possibilidades de integração, como “dividir direitinho”, “dividir as matérias 

do técnico e do médio nos três anos” ou mesmo “fazer com que prevaleçam as 

disciplinas do médio no último ano”, conforme mostrado nas falas individuais e 

na entrevista em grupo.

Sabe-se, portanto, que tais modificações não fazem um currículo por si só 

integrado; em termos macro estruturais, é preciso que se deem à escola e aos 
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seus docentes efetivas condições – de infra-estrutura física, de recursos peda-

gógicos, de flexibilidades na carga horária a ser cumprida, dentre outros – em 

prol da construção de currículos realmente integrados e integrais. Além destas 

dimensões formais e pedagógicas, os currículos possuem dimensões políticas 

mais amplas e mais complexas, que precisam ser consideradas. E, mais do que 

isso, há que se abrir para o novo, exigindo disponibilidade, relações de confiança 

e novos valores (MACHADO, 2006, p. 56).

Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005a) afirmam que há uma obrigação ética e 

política na garantia de um ensino médio integrado com uma sólida base unitária 

de formação geral para todos, sendo esta a condição para mudar as ambiguida-

des ainda existentes. A defesa é pela “consolidação da formação básica unitária 

e politécnica, centrada no trabalho, na ciência e na cultura” (p. 1094).

No que se refere ao público que o ensino médio integrado se destina argu-

mentam que

O ensino médio integrado é aquele possível e necessário em uma reali-
dade conjunturalmente desfavorável – em que os filhos dos trabalhadores 
precisam obter uma profissão ainda no nível médio, não podendo adiar 
este projeto para o nível superior de ensino – mas que potencialize mu-
danças para, superando-se essa conjuntura, constituir-se em uma edu-
cação que contenha elementos de uma sociedade mais justa (p. 1097).

A pergunta que não se pode calar é: em que bases o projeto de desenvol-

vimento econômico e social de hoje supera ou se acomoda a divisão internacio-

nal do trabalho? Sabe-se bem que, historicamente, a divisão internacional do 

trabalho reduz os trabalhadores a fatores de produção, e em razão disso, torna 

sua formação um investimento psicofísica e socialmente adequado à reprodução 

ampliada do capital.

Esse questionamento efetiva-se quando discute-se a formação integrada, 

uma vez que a proposta é conceber o trabalho como princípio educativo no sen-
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tido de que este permite, concretamente a compreensão do significado econômi-

co, social, político e cultural das Ciências e da Tecnologia

Não se pretende finalizar essa profícua discussão com elementos conclu-

sivos e pontuais acerca de uma temática que ainda está sendo construída e 

consequentemente debatida a partir de variados e distintos olhares sobre esta 

realidade.

Todavia, o que se pôde perceber é que embora não seja um processo sim-

ples, linear, homogêneo, submetido a um ou a poucos condicionantes, o decreto 

de nº. 5.154/04, pode oportunizar, através de uma formação integrada, a prepa-

ração humanística/técnica/profissional como um espaço de ampliação de sabe-

res, para a participação social cidadã e para o engajamento no mundo do tra-

balho, principalmente para os jovens oriundos de classes populares. Há que se 

considerar, portanto, que, na formação em que o trabalho é princípio educativo, 

os conhecimentos são indissociáveis, e assim, não podem ser predeterminados 

e recortados quantitativamente.

5.2. OS JOVENS ALUNOS E AS ASPIRAÇÕES FRENTE AO                     
MUNDO  DO  TRABALHO

Tratou-se, no tópico anterior, da trajetória dos jovens alunos no espaço es-

colar, revelando alguns significados que a escola representa em suas vidas. No 

presente, a proposta é apresentar as aspirações bem latejantes dos jovens 

frente ao mundo do trabalho. Latejante por pelo menos dois motivos: o primeiro 

se constitui pelo fato de os jovens estarem inseridos em um curso que tem um 

direcionamento para o mundo do trabalho, o que acaba por incutir a ideia de que 

é possível trabalhar agora, já. E o segundo, por acreditar que o trabalho, mais 

cedo ou mais tarde, fará parte de suas vidas, por motivos diversos, adquirindo 

assim diferentes sentidos de acordo com trajetórias juvenis específicas.
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5.2.1 Expectativas para o trabalho – da primeira experiência à           

busca pelo trabalho “ideal”

De acordo com estudos da sociologia clássica da juventude (Pais, 2005; 

Abad, 2003; Urresti, 1996) começar a trabalhar, aliada a outras quatro dimen-

sões89 é um dos marcos pontuais que definem a inserção de um jovem na vida 

adulta. A tese de que ocorre um processo de “adultização” com os jovens alunos 

no âmbito da EPT se confirma mais uma vez, quando se pergunta a estes quando 

eles desejam começar a trabalhar. Vide a tabela abaixo

Tabela 08 – Primeira experiência de trabalho (quando)

Quando %

Assim que concluir o ensino médio integrado 68

Depois que concluir o Ensino Superior 14

Quando já estiver na idade de trabalhar – após os 18 anos 11

Futuro bem distante 07

Total 100

Encontrou-se um percentual de quase 80% de jovens, desejosos a come-

çar a trabalhar num futuro bem próximo, somando-se o grupo que pretende tra-

balhar assim que concluir o curso ao que pensa no trabalho tão logo complete 

os 18 anos. Sabe-se que começar a trabalhar, conseguir um emprego é um dos 

referenciais para a entrada na vida adulta, e, tratando especificamente desses 

jovens inseridos no âmbito da EPT, percebe-se que estes buscam assumir no 

presente, um novo papel social – o de indivíduo produtivo, o de trabalhador.

Eu gostaria de trabalhar o mais rápido possível, assim que terminar meu 
curso, eu tô ansiosa por isso (Jovem aluno, 19 anos).

89  As outras quatro dimensões são: terminar os estudos; sair da casa dos pais; casar e ter 
filhos.
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(Risos) ai, ai. Por mim eu começava a trabalhar agora mesmo, mas não 
dá, eu tenho só 16 anos. Cheirando a leite eles não querem nem pra tra-
balhar de graça, nem em estágio, mas faltam só dois aninhos, né (Jovem 
aluna).

De acordo com as pesquisas de Antunes (2002), a classe-que-vive-do-tra-

balho está sempre em uma situação angustiante de luta pela inclusão profissio-

nal e social, sendo os segmentos juvenis também integrantes desta realidade. 

Camarano (2006) considera ser o trabalho central na vida dos jovens, uma vez 

que o mesmo perpassa a entrada na vida adulta, e “segue-o” até a sua saída, na 

aposentadoria, formando uma “longa” trajetória laboral. Neste sentido, a estudio-

sa ressalta ser de grande valor pesquisas que, como esta, voltam-se a explicitar 

o que pensam/sentem/desejam diferentes grupos juvenis sobre o trabalho.

Outro aspecto importante a ser destacado é que, como já se viu, nas fa-

mílias com renda familiar mais baixa, os jovens mostraram maior interesse em 

trabalhar imediatamente. Entre as famílias com renda acima de oito salários mí-

nimos, por exemplo, os jovens tendem a afirmar que irão primeiramente fazer 

um curso superior, para tão somente após a conclusão deste, iniciar qualquer 

atividade remunerada.

Esse fato mostra que o lugar do trabalho não está dissociado do perfil dos 

sujeitos, em que aspectos como escolaridade, profissão dos pais e renda fami-

liar – este último principalmente interfere sobremaneira na decisão de começar a 

trabalhar de imediato ou não.

Eu não pretendo trabalhar agora não, não to pensando nessa coisa de 
mercado agora não. Eu quero fazer uma faculdade, fazer uma pós gra-
duação, um mestrado, me estabilizar, eu não pensei em trabalho ainda 
não, eu penso em estudar primeiro (Jovem aluno, 18 anos).

Pimenta (2007) defende que a transição para a vida adulta é um processo 

complexo, que articula fatores ligados aos contextos familiar e de classe, por 

exemplo; assim “as distintas origens sociais e econômicas dos sujeitos interfe-



192Christiane Menezes Rodrigues

Escola e trabalho: representações sociais de jovens alunos da educação profissional e tecnológica e seus projetos de futuro

rem no processo, configurando em diferentes modalidades de transição (p. 15).

No que tange à área em que estes sujeitos gostariam de atuar, o resultado 

encontrado está expresso por meio do gráfico abaixo.

Gráfico 10 – Primeira experiência de trabalho (onde)

Como pode se ver, o desejo de trabalhar numa área condizente com o curso 

de Eletrônica, principalmente na grande indústria do petróleo, ronda o imaginário 

de mais de 70% dos jovens. As falas expressas abaixo demonstram o que se diz

Olha eu gostaria de trabalhar mais na área petrolífera, do petróleo e gás, 
que eu acho assim que é uma área muito boa, eu gostaria de trabalhar 
assim numa empresa de médio e grande porte, uma empresa que tem 
um nome de peso por trás entendeu (...) Ah, eu queria trabalhar assim, 
logo, assim que eu saísse daqui, na verdade eu já queria sair daqui em-
pregada (Jovem aluna, 18 anos).

Ah, eu queria trabalhar na Petrobrás ou em alguma empresa multinacio-
nal, fazendo qualquer coisa. Eu queria trabalhar assim que eu terminar 
meu curso (Jovem aluno, 20 anos).

Eu queria mesmo é trabalhar embarcada, eu acho isso muito interessan-
te, além do método 15 dias aqui e 15 dias lá, eu acho isso muito bom 
porque você não trabalha todo dia direto (Jovem aluna, 17 anos).
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Pesquisas realizadas com o intuito de demonstrar se jovens egressos tra-

balham em área afim a que se formaram mostram resultados divergentes. Em 

uma primeira, verificou-se que não há correlação direta entre estudo e traba-

lho, uma vez que 61,3% de um universo de 3400 jovens relataram não haver 

correspondência entre atividades desempenhadas em seus postos de trabalho 

com o curso técnico que fizeram (ABROMAVAY, CASTRO, 2006). Outro estudo, 

todavia, aponta que 71% de jovens egressos afirmam trabalhar na área em que 

se formaram no curso técnico, nas qualidades de total ou parcialmente (MEC, 

2009c). Sem dúvida, novos estudos precisam ser feitos com a finalidade de ave-

riguar tais dados em suas respectivas realidade sociais e históricas.

Outra evidência encontrada se remete ao “sonho” de trabalhar na grande 

indústria do petróleo, na PETROBRAS ou em empresas multinacionais, repre-

sentado por falas muito idealizadas em torno do trabalho offshore90. Sales (2009), 

ao realizar uma pesquisa que objetivava apreender os valores e significados que 

um grupo representativo de trabalhadores que se inserem no regime “embar-

cado” tinham de seu próprio ofício, verificou muitas falas dos efeitos perversos 

do progresso humano e das consequencias das transformações no mundo do 

trabalho, e como estas incidem diretamente para os que trabalham em alto-mar.

Tratou ainda de aspectos ligados a danos físicos, psíquicos e sociais advin-

dos do sistema de trabalho, decorrentes de “situações permanentes de estresse 

oriundo do ambiente operacional de produção com constantes metas a serem 

alcançadas e o desgaste decorrente do convívio diário com os colegas de tra-

balho em espaços exíguos” (p.57-58). No entanto, estes mesmos trabalhadores 

ressaltam que o “sistema de folgas” e os salários atrativos fazem com que cada 

vez mais indivíduos queiram se inserir nesta ampla rede profissional, apesar dos 

reveses.

90  Expressão designada para especificar o trabalhador que trabalha in loco em plataformas ou 
refinarias de petróleo, em escalas de confinamento. Na estatal Petrobras, o regime trabalhista 
se organiza com o trabalhador ficando 14 dias “embarcado” e 21 dias de “folga”. Nas empre-
sas multinacionais, por sua vez, essa escala é bastante flexível atendendo aos interesses da 
empresa, levando muitas vezes, trabalhadores a terem um período de confinamento maior, se 
comparado a Petrobras, não significando portanto, que estes usufruam da mesma quantidade 
de dias de “folga”.
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Há ainda os que pensam em trabalhar em outra área, que não seja a de ele-

trônica, demonstrando verdadeira aversão ao ambiente industrial, como mostrou 

a jovem aluna de 18 anos: “eu quero fazer qualquer coisa, menos como técnica 

em eletrônica. Eu odiei esse curso”. E um pequeno grupo, que projeta montar o 

próprio negócio, sendo uma loja ou uma escola. O que se percebe com este pe-

queno segmento, composto por jovens alunas, é um desejo pela autonomia, por 

uma vontade de “ser livre” e não receber ordens. Ao contrário, conforme aponta 

uma jovem aluna de 17 anos: “eu queria mesmo é ter uma loja, ter meu próprio 

negócio, acordar e saber que ninguém vai mandar em mim (...) sair pra rua, pra 

agir, sem ter que dar satisfação a ninguém”.

Ao falarem do que se configuraria como um emprego ideal, os jovens alu-

nos ressaltaram que este intimamente se relaciona ao aspecto renda. Além dis-

so, falaram também de outros, ligados ao gosto pelo trabalho, referindo-se ao 

prazer em realizar certas atividades.

Gráfico 11 – O Emprego ideal
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Seria um emprego que eu ganhasse bem, numa boa empresa e ir cres-
cendo lá dentro (Jovem aluno, 19 anos).

Acho que bom emprego não é aquele em que se tem um bom salário, 
mas é aquele que você gosta, o salário vem depois (Jovem aluna, 17 
anos).

Emprego ideal? Eu acho que é aquele que junta o seu gosto de trabalhar, 
o seu prazer em fazer aquele trabalho junto com certeza a um bom salário 
(Jovem aluno, 18 anos).

Outros estudos acerca do sentido e da centralidade do trabalho, para todas 

as faixas de renda, afirmam que o trabalho se faz relevante pelo aspecto finan-

ceiro, revelando ser necessário para todos e todas (GUIMARAES, 2008, p. 160). 

Assim, embora tenha outros condicionantes que envolvem trabalho e jovens, ne-

cessidade é a palavra que mais se aproxima do que pensam estes segmentos 

(ABRAMO, 2008).

Essa tese se ratifica quando se pergunta a eles os possíveis gastos com o 

salário, em primeiro, segundo e terceiros lugar, em ordem

Gráfico 12 – Gasto do salário em 1º, 2º e 3º lugar
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Trabalhar é um meio para adquirir bens pessoais, como carro, apartamen-

tos, equipamentos eletrônicos, ou mesmo para organizar sua primeira viagem 

sozinho para o exterior; ou seja, o trabalho tem sentido pelos valores monetários 

para se alcançar coisas pessoais.

Preciso, com certeza. Eu quero comprar um carro pra mim, um aparta-
mento, sei lá, ir adquirindo as coisas pra mim entende, eu preciso ganhar 
do meu próprio dinheiro, com meu esforço, pra construir uma vida inde-
pendente logo (Jovem aluna, 18 anos).

Pra eu me realizar, alcançar todos os meus sonhos, todos os meus obje-
tivos, fazer minha viagem pra Europa, que é o maior sonho da minha vida 
(Jovem aluna, 17 anos).

Quando convidados a falar sobre valores monetários, em termos práticos, 

viu-se que o trabalho assume uma perspectiva instrumental – representada pela 

subsistência da família, e o investimento em bens e serviços, confirmando a 

tese de que o trabalho se faz necessário, antes de tudo, por necessidades im-

postas pela vida cotidiana.

Logo depois, a importância do trabalho vem associada à aquisição de um 

emprego formal, estável, oriundo de concurso público, ou em empresa privada, 

através do “registro formal”, com carteira assinada.

Eu queria mesmo é fazer um concurso público, em qualquer coisa. Por-
que é outra coisa né, ser concursada assim que nem você, de onde você 
ta, ninguém te tira (Jovem aluna, 19 anos).

Eu acho que bom emprego é aquele direitinho entendeu, de carteira assi-
nada, com plano de saúde, todos os direitos entendeu (...) que nem meu 
pai, é autônomo, então eu vejo assim se a pessoa tem saúde, trabalha, 
se não tem, passa necessidade (Jovem aluno, 19 anos).

Como afirma Frigotto (2002), no sistema capitalista em que se vive, reafir-

ma-se a desigualdade ou exploração na relação patrão-empregado, geralmente 

disposta como uma relação livre e igualitária, o que na verdade não o é. Vive-se 

realmente em tempos de dualidade – se por um lado, discute e tem-se o fim do 

emprego, por outro, há a necessidade pujante do pleno emprego.
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Outro aspecto relevante foi o fato de os jovens terem apontado como um 

dos gastos do salário a “ajuda a família”, em primeiro, segundo ou terceiro lugar. 

Isto significa que os jovens pensam em retribuir a seus pais financeiramente por 

terem lhes propiciado dentre outras questões, a formação educacional e qualifi-

cação profissional.

Tratando especificamente da indústria do petróleo na região Norte Flumi-

nense, Cruz (2004) admite que “o emprego público permanece significativo, mas 

não sendo criador de riquezas, beneficia, com limites (...)”, e os empregos for-

mais de elevada qualificação são geralmente “ocupados por trabalhadores de 

outros centros e por estrangeiros ligados às inúmeras empresas estrangeiras 

fornecedoras de bens e serviços à PETROBRAS (p. 101). Pode parecer uma 

realidade desanimadora, principalmente para os que estão em busca do primeiro 

emprego, mas é a realidade atual que evidencia para estes segmentos, devendo 

os mesmos se “prepararem” para o enfrentamento destas adversidades.

Em suma, no que diz respeito às expectativas dos jovens alunos em re-

lação ao primeiro emprego, percebeu-se o sonho do trabalho offshore, é visto 

como possibilidade de ascensão social e aquisição de altos salários e a neces-

sidade/desejo imediatos de inserção no mundo do trabalho, intimamente ligados 

aos seus perfis sociais e econômicos.

Ao tratarem de temáticas vinculadas ao emprego, logo discutiram também 

questões sobre o desemprego, “fantasma” que tem assolado as vidas de inúme-

ros segmentos juvenis, e tem se delineado como um grande problema social nas 

políticas públicas juventude e trabalho.

5.2.2. Emprego-Desemprego: o que pensam os jovens?

No que se refere ao desemprego juvenil, Pochmann (2001) afirma que du-

rante a década de 1980, o desemprego para este segmento encontrava-se entre 

4% e 8% da PEA91. Nos anos 1990, por sua vez, “a taxa de desemprego juvenil 

91  O recorte etário utilizado foi de 10 a 24 anos.
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apresenta uma tendência de elevação sistemática, pois passou do patamar dos 

5% em 1989 para próximo de 14% da PEA juvenil em 1997, sendo assim, 3 vezes 

maior em 1997, se comparado è década anterior (p.35).

Branco (2008) confirma essa situação agravante quando diz que

Segundo a OIT (Organização Internacional do Trabalho), o desempre-
go entre jovens de 15 a 24 anos sofreu uma forte elevação nos últimos 
dez anos completados em 2003 – alcançando, nesta data, cerca de 88 
milhões de pessoas. Com isso, os jovens nesta faixa etária já estariam 
representando cerca de 47% do total global de desempregados no mun-
do (p. 129).

Os jovens demonstraram, através de seus depoimentos, estarem atentos 

a essa problemática no Brasil que os afeta diretamente, e expuseram, segundo 

suas concepções, quais têm sido as principais causas desse fenômeno entre os 

segmentos juvenis.

Gráfico 13 – Motivos pelos quais os jovens não conseguem emprego



199Christiane Menezes Rodrigues

Escola e trabalho: representações sociais de jovens alunos da educação profissional e tecnológica e seus projetos de futuro

Pochmann (2001) afirma ainda que a crise do emprego tem ganhado a 

cada dia mais espaço na agenda pública como um dos principais problemas da 

atualidade no Brasil. Ressalta, de igual forma, que tal fenômeno atinge a popula-

ção de forma heterogênea, e “quando se analisa a composição dos sem-empre-

go no Brasil nota-se a presença de segmentos sociais mais frágeis no interior da 

força de trabalho, que tradicionalmente estão sob o maior risco do desemprego” 

(p.27), em que os jovens se destacam como um destes grupos.

O autor citado, ao contrário do que aponta um grupo significativo de jo-

vens deste estudo, defende que o fenômeno do desemprego na atualidade é 

por demais complexo, e não afeta, como se costuma pensar no senso comum, 

fundamentalmente trabalhadores de baixa escolaridade e/ou sem experiência 

profissional. Sua tentativa é demonstrar que estes fatores sozinhos não causam 

o fenômeno do desemprego juvenil, como pensam os jovens

O que acontece é que muitos jovens não têm experiência, e as empresas 
logo dizem assim, “oh, não dá pra te contratar não”, poxa e a gente jovem 
ta se lançando no primeiro emprego né (Jovem aluna, 17 anos).

É que muitas empresas já querem contratar a pessoa que já tem expe-
riência e a gente não tem, aí é muito complicado, eu acho assim que se 
você tem um jovem e uma pessoa mais velha com experiência, eles vão 
preferir quem tem experiência (Jovem aluno, 20 anos).

A questão do desemprego juvenil é muito mais abrangente; por isso Po-

chmann (2001) classifica em quatro92 categorias algumas situações que envol-

92   Além do desemprego caracterizado como de inserção, Pochmann aponta outras três ca-
tegorias:

1. O desemprego recorrente, que se refere à situação de jovens e mulheres que, na au-
sência de emprego estável, encontram, no máximo, uma ocupação temporária, parcial e 
provisória, sem sustentação, portanto, ao longo do tempo.

2. O desemprego de reestruturação decorre do forte ajuste ocupacional promovido pelas 
empresas do setor privado. Tanto a adoção de novos programas de gestão da produção e 
de organização do trabalho quanto a ruptura de cadeias produtivas, com fechamento de 
empresas e desnacionalização de parte do parque produtivo, são os principais responsá-
veis tanto pela destruição de parte da produção industrial brasileira quanto pela geração 
do desemprego de reestruturação.

3. O desemprego de exclusão diz respeito ao jovem que permanece na condição de sem 
emprego por um longo período. A marginalização do jovem do mercado de trabalho, es-
pecialmente do núcleo organizado da economia nacional, resulta da nova condução da 
política macroeconômica desde 1990, assim como da ausência de dispositivos especiais 
de ação sobre os segmentos mais frágeis do mercado de trabalho (POCHMANN, 2001, 
p. 34).
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vem esta realidade. Vale considerar aqui o destaque de uma delas, que vai ao 

encontro do momento em que vivem os sujeitos desta pesquisa: os jovens que 

ainda não tiveram nenhuma experiência de trabalho, denominada então, como 

desemprego por inserção. Esta se caracteriza pelo jovem que está à procura de 

emprego, e por não possuir experiência profissional, independente da escolarida-

de acumulada, não consegue alcançar uma vaga no mercado de trabalho.

Carrano93 (2007), por sua vez, adverte que o quadro do desemprego juve-

nil está situado num contexto macro social, de mudanças no mundo capitalista, 

de precarização do trabalho e de suas relações, aspectos discutidos no capítulo 

segundo deste trabalho, onde se vê, cada vez mais, um fenômeno de extinção 

dos postos de trabalho. Nas particularidades que dizem respeito aos segmentos 

juvenis, principalmente os que estão em busca do primeiro emprego, a falta de 

experiência profissional não é um fator determinante, dada a existências de tan-

tas outras variáveis, mas sem dúvida é um dificultador para que estes alcancem 

seu “lugar ao sol”. Um jovem aluno, em verdade, mostrou em seu depoimento, a 

realidade que se coloca: não há lugar para todos na sociedade sem empregos!

Eu acho que não tem emprego pra todo mundo, por causa dessa coisa 
da tecnologia que ta evoluindo, da revolução industrial mesmo e isso 
afeta toda a humanidade e eu acho que isso vai acabar assim, com o em-
prego, é meio pessimista, mas é a minha visão (Jovem aluno, 18 anos).

Vê-se uma ampliação em torno de exigências por mais e melhores quali-

ficações, sem que estas impliquem, necessariamente, na garantia de inserção, 

ascensão e estabilidade profissional. Paradoxalmente, nunca foram tão impor-

tantes as certificações/diplomas que a escola distribui; a formação técnica profis-

sional, neste contexto, assume grande relevância, por propiciar formações que 

possibilitam melhores condições de competitividade e “empregabilidade”, toda-

via, sem garantias.

93 O professor Paulo César Carrano fez estas afirmações em entrevista concedida ao 
Instituto Souza Cruz em 12 de maio de 2007, acessada em http://www.observatoriojovem.org/
materia/juventude-sem-emprego, no dia 15 de maio de 2010.

http://www.observatoriojovem.org/materia/juventude-sem-emprego
http://www.observatoriojovem.org/materia/juventude-sem-emprego
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Logo após a discussão sobre a questão falta de experiência dos jovens 

como um fator dificultador para a inserção de segmentos juvenis no mundo do 

trabalho, outro grupo atribuiu que o problema do desemprego está relacionado à 

baixa escolarização e/ou à falta de qualificação profissional dos jovens. A partir 

da década de 1990 tem ocorrido uma grande expansão na escolarização de jo-

vens, principalmente os pertencentes a classes populares, nos sistemas públicos 

de ensino, com destaque para o nível médio. Todavia, tal crescimento quantitati-

vo não tem sido acompanhado de mudanças substanciais, na medida em que se 

inserem nos sistemas escolares crianças e jovens, mas não lhes oferecem condi-

ções dignas de aprender e de permanecer na escola. Esse fenômeno gera o que 

Kuenzer (2005)   denominou   como   inclusão excludente, uma vez que insere os 

jovens na escola, e ao mesmo tempo os exclui, porque muitos não se vêem em 

condições de permanecer na mesma e/ou mesmo trilhar outros caminhos que a 

instituição escolar deveria lhes proporcionar. É por isso que, mais uma vez recor-

rendo aos estudos de Pochmann (2001), se pode afirmar que, embora as taxas 

de escolarização tenham se elevado para os segmentos juvenis, os mesmos não 

estão se inserindo no mundo do trabalho, já que as taxas do desemprego, incluso 

o juvenil, só fazem aumentar.

A falta de qualificação é o grande problema hoje para os jovens. Eu acho 
que a pessoa hoje que sai do ensino médio vai ser difícil ela conseguir 
emprego, porque hoje com o ensino médio você não vai conseguir prati-
camente nada (Jovem aluno, 19 anos).

Paiva (2000) afirma que as novas condições de inserção no mundo do tra-

balho dos que estão buscando emprego pela primeira vez, colocam-nos frente 

a uma nova maneira de enfocar os fenômenos sociais diversos – as mudanças 

no âmbito do status socioprofissional, desemprego, sub-emprego, riscos de toda 

forma – são apenas alguns exemplos desta realidade. Por isso mesmo, afirma a 

autora, “estão a demandar novas e maiores forças psíquicas, necessárias num 

mundo em que a concorrência se acirrou. São atributos pessoais que transcen-
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dem as possibilidades do sistema educacional, a aquisição de competências 

pessoais” (p.55). Essa realidade se reflete quando os jovens argumentam quais 

são os fatores que para eles contribuem para que um jovem permaneça em seu 

emprego, assim que o alcançar.

Gráfico 14 – Fatores que contribuem para que um jovem permaneça empregado

Quando os jovens alunos abordam questões referentes à “qualificação con-

tínua” e/ou mesmo à “vontade de crescer” e a necessidade de “ser o melhor” 

pode-se perceber a incorporação de um discurso neoliberal em defesa de um 

trabalhador que deve ser o mais polivalente, flexível e adaptável possível no in-

tuito de atender às demandas impostas pelo mercado de trabalho. Um trecho do 

grupo focal expressa essa realidade

Jovem aluno A, 29 anos: O pessoal da empresa falou assim, oh, vocês 
aqui não vão ter que ficar só sentadinho não, vocês vão ter que varrer, 
vocês vão ter que lixar, vocês vão ter que raspar, pintar, tomar conta do 
equipamento, você vai ter que desmontar, pegar peso, tudo, você vai fa-
zer vários serviços de outros setores, você vai ter que ser polivalente, um 
pouco de eletrônica, de mecânica e assim vai.

Pesquisadora: E essa é meio uma característica do profissional de hoje 
em dia, que desempenha várias tarefas? Como vocês avaliam isso?

Jovem aluno B, 21 anos: Eu creio que ele é mais vantajoso porque não 
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depende da empresa, depende de você, da sua força de vontade pra 
fazer, nada de dizer “ah não vou fazer isso porque não fui treinado pra 
isso”.

Jovem aluna C, 18 anos: É isso mesmo!

Jovem aluno A, 29 anos: Hoje em dia isso não existe mais.

Jovem Aluna D, 18 anos: Tem um colega meu que passou na prova de 
uma empresa, aí ele foi pro treinamento num galpão enorme e deram 
uma vassoura pra ele, foi uma fase, ele estudou no cefet, então você não 
pode falar que não estudou pra fazer aquilo entendeu, ele fez o que pe-
diram e ele ficou lá na empresa, porque ele fez isso entendeu, você tem 
que fazer o que Renan94 falou, você tem que fazer tudo, você viu que ali 
ta sujo, vai lá e limpa, não é dizer não, só porque eu não sou contratado 
pra fazer.

Um colega faz a crítica a esse sistema

Jovem aluno E, 18 anos: Agora eu não acho isso certo não, você ta tra-
balhando lá numa empresa e você varre e faz tudo, aí você ta tirando o 
emprego de uma outra pessoa.

A maioria balança a cabeça em sinal de negativo, parecendo discordar da 

análise feita pelo colega. Instaura-se um debate geral, não havendo possibilida-

de de ouvir o que os jovens alunos dizem. Retoma-se o debate

Pesquisadora: Peraí pessoal, um de cada vez senão a gente não conse-
gue entender, ok? Vamos lá...

Jovem aluna F, 18 anos: Não, a gente não tá falando nesse sentido não.

Jovem aluno A, 29 anos: Só tem você e seu companheiro de trabalho, 
você vai esperar alguém chegar pra fazer as coisas? Não! Isso é norma 
da empresa. Muitas vezes isso é feito pra testar a pessoa mesmo, você 
ta sendo analisado, vigiado, toda hora ta tendo uma avaliação sua.

Jovem aluno B, 21 anos: Um amigo meu teve uma experiência numa em-
presa muito boa, dentre muitas pessoas ele foi selecionado pra segunda 
fase, aí ele chegou e perguntou, ah por que vocês me escolheram dentre 
tantos? Aí responderam pra ele: olha desde que você entrou nós vimos 
que você é uma pessoa de iniciativa porque nós deixamos uma tampa 
de caneta no chão e todos que passavam por ela olhavam, chutavam ou 
fingiam que não viam, mas você não, você pegou, perguntou de quem 
era e entregou ao seu devido dono e nós vimos que daí, nós vimos que 
você é uma pessoa de iniciativa e ainda humilde o suficiente pra entregar 

94  Nome fictício.



204Christiane Menezes Rodrigues

Escola e trabalho: representações sociais de jovens alunos da educação profissional e tecnológica e seus projetos de futuro

a tampa de uma caneta que estava no chão. Então nas pequenas coisas 
nós somos testados.

Como se vê, não basta apenas ter conhecimentos, qualificações profissio-

nais e formações educacionais, as novas demandas do mundo do trabalho exi-

gem o desenvolvimento de aptidões pessoais, competências operatórias, como 

diz Ramos (2006), para atender as formas de produção vigentes.

Podem-se citar, a fim de complementar as falas dos jovens, outras com-

petências solicitadas: iniciativa, espírito de equipe, capacidade de comunicação, 

sociabilidade, criatividade, disposição para aprender, curiosidade, disciplina, 

motivação, atenção, responsabilidade, estabilidade, confiança, autonomia, ca-

pacidade de gerar e se adaptar às mudanças, independência, capacidade de 

cooperação, lealdade, comprometimento, competitividade, habilidade de nego-

ciação, capacidade de pensar, de decidir, etc. (ARAUJO, 1999).

Paiva (2000) defende que os processos educacionais ainda desempenham 

um papel relevante, entretanto, “conhecimentos não escolares precisam ser acio-

nados para tornar mais suave a entrada no mundo do trabalho na juventude” 

(p.56). Essa análise mostra que há a necessidade de se reconhecer como impor-

tantes as “habilidades individuais” para se alcançar um lugar no mundo do traba-

lho – o que se precisa reconhecer, de igual forma e em caráter imprescindível – é 

que essa lógica atende a um sistema excludente, em todos os âmbitos da vida 

pessoal dos trabalhadores. É uma lógica que se mantém fundamentada em um 

processo de exploração, cada vez maior e sem precedentes para o trabalhador.

Com esse discurso, fácil é atribuir a culpa ao indivíduo, caso não obtenha 

êxito

Olha, eu acho assim que tem muito jovem hoje, tem muitos jovens que 
não estão aproveitando as oportunidades que estão tendo, não estão 
estudando como devia, não estão correndo atrás, tem muitos jovens que 
não querem nada com nada não, entendeu? Eu acho que muita coisa é 
por falta de interesse realmente porque as oportunidades estão aí, por-
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que pro jovem o mercado é muito aberto, tem muita oportunidade pros 
jovens (Jovem aluna, 18 anos).

Carrano (2007) adverte que os jovens devem entender que a questão do 

desemprego não perpassa somente por questões individuais

Penso que os jovens precisariam encarar a situação sob uma dupla de-
terminação: uma individual e outra coletiva. A questão individual passa 
pela tomada de consciência de que o fenômeno do emprego e do de-
semprego é um processo social – e que, portanto, o jovem não é o único 
responsável por sua dificuldade em conseguir trabalho. O mercado de 
trabalho é, neste sentido, um jogo de relações do qual participam outros 
atores; tais como os demais competidores pela vaga, os mercados e o 
próprio Estado com sua responsabilidade de fiscalização e criação de 
políticas para a correção das distorções provocadas pela lógica compe-
titiva do mercado. Neste processo de tomada de consciência, o jovem 
pode vir a perceber que as suas chances de sobrar no mercado, de se 
inserir precariamente ou de conquistar posições qualificadas dependem 
também de sua capacidade individual em avançar no processo de esco-
larização e adquirir habilidades e disposições para o trabalho requeridas 
pelos mercados. A dimensão coletiva da tomada de posição dos jovens, 
por sua vez, passa pela capacidade de organização e o estabelecimento 
de pautas de ação coletiva que comprometam a sociedade e o estado 
com a definição de políticas públicas de salvaguarda de seus direitos de 
educação e inserção qualificada no mundo do trabalho.

Se no modelo fordista privilegiou-se a ênfase na especialização do trabalho, 

na coordenação motora e destreza dos trabalhadores, em atividades repetitivas 

e rotineiras, no modelo de acumulação flexível, conforme nos aponta Kuenzer 

(1999), o sistema passa a ser o desenvolvimento de competências cognitivas 

complexas e de relacionamento, tais como

análise, síntese, estabelecimento de relações, criação de soluções ino-
vadoras, rapidez de resposta, comunicação clara e precisa, interpretação 
e uso de diferentes formas de linguagem, capacidade para trabalhar em 
grupo, gerenciar processos para atingir metas, trabalhar com priorida-
des, avaliar, lidar com as diferenças, enfrentar os desafios das mudanças 
permanentes, resistir a pressões, desenvolver o raciocínio lógico-formal 
aliado à intuição criadora, buscar aprender permanentemente, e assim 
por diante (p. 17).

Com as falas referentes à falta de experiência profissional, a necessidade 

de se qualificar continuamente, assim como ter que “correr atrás”, configurando-
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-se como dificuldades impostas aos jovens frente ao primeiro emprego, quando 

eles foram questionados sobre se alcançar um emprego na idade deles é mais 

fácil, mais difícil ou indiferente, comparada às pessoas adultas, a maior parte das 

respostas foi mais difícil, tendo em vista todos os entraves já explicitados

Gráfico 15 – O trabalho para jovens

É bem mais difícil porque a gente não tem experiência (Jovem aluno, 18 
anos).

É mais difícil porque o primeiro emprego eu acho que tem um pouco de 
preconceito com a gente, por ser jovem e por não ter experiência (Jovem 
aluna, 17 anos).

A fala da jovem acima reflete também outra problemática: a dos que con-

cluem um curso técnico de nível médio ainda muito cedo, porque entraram tam-

bém muito cedo, por volta dos 14, 15 anos e essa precocidade dificulta ainda 

mais a entrada no mercado de trabalho. Além disso, no grupo focal, tanto os 

jovens do sexo masculino quanto do sexo feminino mostraram que, para além do 

quesito idade, existe ainda o preconceito para com as mulheres, principalmente 

na área industrial



207Christiane Menezes Rodrigues

Escola e trabalho: representações sociais de jovens alunos da educação profissional e tecnológica e seus projetos de futuro

Jovem aluno A, 29 anos: Bem vou falar por experiência que eu já vi. É 
verdade sim! Infelizmente as meninas sofrem mesmo, se for pegar na 
parte de manutenção, muito pouco, quase não tem mulher nenhuma tra-
balhando.

Jovem aluno B, 18 anos: Vou dar um exemplo, pouco tempo eu fui fazer 
uma prova em Macaé, eu não vi nenhuma menina fazendo a prova pra 
firma. Esse ano mesmo esse rapaz dessa empresa teve aqui, aí ficou eu 
e Lara   no caso, e eu até tinha perguntado a ele, porque que as mulhe-
res não estavam tendo chance, aí ele falou assim, levanta você e levanta 
Lara95, tá respondida a sua pergunta? Ele falou assim pra mim.

(...)

Jovem aluna D, 18 anos: Também é absurdo, por exemplo, um trabalho 
que não exige a força, o homem com certeza vai desenvolver da melhor 
forma, mas tem trabalho que a mulher pode muito bem fazer, e ainda há 
esse preconceito da mulher trabalhar nesse ambiente industrial.

(...) Debate geral

Jovem aluna E, 19 anos: Gente, tem máquina! (fala em tom de indigna-
ção).

Jovem aluna F, 16 anos: Hoje é tudo máquina. Empilhadeira.

Jovem aluno A, 29 anos: Mas ainda tem preconceito gente, pode ir por 
mim.

Para Hirata (2003), a complexidade que diz respeito ao trabalho atualmente 

está mais alocada aos homens; às mulheres, há ainda a ideia em torno de tra-

balhos organizacionais, muitas vezes repetitivos e uniformes, apontando a exis-

tência de uma divisão sexual do trabalho, principalmente nos âmbitos das en-

genharias e das indústrias. Parafraseando Guimarães (2008, p. 157), “achados 

instigantes – o trabalho como preocupação central no imaginário juvenil” – foram 

identificados, seja pela perspectiva da aquisição do emprego ou pela ausência 

dele. Em pesquisa já citada, “Perfil da juventude brasileira”, o trabalho aparece 

como central “entre as opiniões, relatos, atitudes, expectativas e relatos de ex-

periências colhidos de 3.501 entrevistados (...) que constituíram uma amostra 

representativa da juventude brasileira” (p. 157).

95  Nome fictício.
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No tópico anterior, ao discutir juventude e trajetórias escolares, percebeu-se 

que a escola, e especificamente a escola de EP, assume sentidos pragmáticos e 

imediatistas para seus jovens alunos: é preciso estudar, profissionalizar-se para 

“arrumar” um emprego! Confirmando o que estudos já vêm apontando, “parece 

que o trabalho, mais que a educação, aparece como ponto crítico para esta ge-

ração de jovens”. Soma-se ainda, as temáticas emprego/desemprego/profissões 

constituíram-se como os assuntos que mais interessam, e ao mesmo tempo, os 

problemas que mais preocupam os jovens (ABRAMO, 2008, p. 62).

5.2.3. Trabalhar para quê? Em busca de sentidos...

Após a discussão do trabalho, perpassando por idealizações acerca do 

primeiro emprego, em aspectos temporais, salariais e espaciais; do que seria 

o emprego ideal hoje, e as temáticas do emprego/desemprego para os jovens, 

debatendo acerca das dificuldades e das novas exigências impostas pelo mundo 

do trabalho, voltou-se à questão central deste estudo – enfim, qual sentido o tra-

balho assume hoje para eles enquanto jovens e para segmentos juvenis, de uma 

maneira geral?

Para além dos aspectos instrumentais, a seguir se discutirão o significado e 

o lugar do trabalho para os jovens alunos do âmbito da EPT. Todos os entrevista-

dos, sem exceção, afirmaram ser o trabalho uma dimensão importante em suas 

vidas, independente se irão trabalhar imediatamente ou se em um futuro próximo 

ou ainda, distante.

Demonstrada por meio dos gráficos dos gastos do salário e os esquemas 

e falas apontando serem os valores monetários fatores imprescindíveis em um 

emprego ideal, a necessidade revela-se como o primeiro grande sentido em suas 

vidas juvenis. Conforme apontou os estudos de Corrochano (2001), “o trabalho 

aparece assim, em sua primeira forma, como uma necessidade da vida, da qual 

apenas os afortunados podem livrar-se” (p. 154). Para terem renda, querem se 
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inserir na grande indústria do petróleo, querem ter um emprego estável, público 

ou privado, querem montar uma loja ou escola – querem usufruir os direitos de 

um pleno emprego.

Além da necessidade como sentido central, falaram também de outros mo-

tivos pelos quais, segundo eles, precisam trabalhar. Assim, além do acesso à 

renda, emergiram outros sentidos diversos

Gráfico 16 – Motivos pelos quais precisa trabalhar

Parece que a obtenção de um emprego pode propiciar aos jovens a possi-

bilidade de vivenciarem outras situações juvenis, voltadas à sua independência 

em relação ao núcleo familiar, às vivências de lazer em suas formas variadas, até 

à aquisição de bens e formação de novos núcleos familiares.

Eu acho assim que é pra eu poder ser independente, pra eu poder fazer 
as minhas coisas sem pedir papai e mamãe, e eu acho que quando a 
gente trabalha a gente cresce, amadurece (Jovem aluna, 17 anos).

Eu quero ter a minha liberdade de vez, eu ainda moro com meus pais 
porque eu estou estudando, mas eu quero ter a minha própria vida, por-
que eu já passei mais que da hora de deixar de morar com papai e ma-
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mãe (risos) senão eu já tinha ido embora há muito tempo (Jovem aluno, 
29 anos).

Algumas jovens alunas afirmaram que essa independência almejada está 

relacionada a especificidades de suas condições de gênero, no sentido de cons-

truir trajetórias diferenciadas em relação às suas mães, que estão voltadas às 

atividades concernentes à esfera doméstica, e consequentemente, dependentes 

financeiramente de seus parceiros

Eu preciso ter minha independência. A minha mãe sempre fala, o tempo 
todo, que eu tenho que estudar e trabalhar, ela fica muito preocupada, 
porque ela não quer que eu case e não consiga um emprego como ela, 
porque ela não teve essa oportunidade, ela casou cedo (...) aí ela fala 
que eu não posso depender de marido, e é por isso que eu preciso arru-
mar um emprego pra mim (Jovem aluna, 18 anos).

O segundo grupo que alcançou um percentual também significativo afirmou 

sua necessidade de trabalhar para ajudar a família, voltando-se à discussão do 

trabalho como necessidade. Recorrendo novamente a Pochmann96 (2001), “ge-

ralmente quanto menor a renda familiar, maior a proporção de jovens economica-

mente ativos” (p.35). Neste sentido, os jovens veem a necessidade de trabalhar 

para atender as demandas coletivas da família, diante de uma renda familiar que 

não é suficiente para a subsistência de todos os membros

Eu preciso trabalhar sim, pra ajudar minha família o mais rápido possível, 
porque eu preciso muito ajudar o meu pai, porque o meu pai já tá ficando 
velho porque se ele perder o emprego ele não vai conseguir achar outro 
fácil (...) então pra mim é uma necessidade trabalhar porque eu preciso 
ajudar muito lá em casa (Jovem aluna, 18 anos).

Primeiro eu quero tirar os meus pais do lugar onde eu moro, que é um 
lugar que eu não gosto muito, eu quero dar uma vida mais tranqüila pra 
eles, pagar um plano de saúde que eles precisam porque eu sei que eles 
já fizeram muito por mim pra eu chegar até aqui (Jovem aluno, 19 anos).

O depoimento do jovem acima, especificamente quando ele fala “para eu 

chegar até aqui”, demonstra também outra realidade: para muitos jovens alunos, 

96  Márcio Pochmann reafirma essa discussão no IV JUBRA, evento já citado aqui neste es-
tudo.
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o fato de estarem em processo de conclusão de um curso técnico, numa insti-

tuição de ensino reconhecida como de qualidade e excelência, pelos processos 

educativos, infra-estrutura física e equipe de professores qualificados, já é um 

grande avanço se comparado a seus pais, que em muitos casos, possuem uma 

escolaridade básica ainda não concluída como se viu no capítulo anterior.

Parece que estes jovens meninos, em especial, veem na realização de um 

curso técnico em uma escola federal reconhecida como de qualidade, e poste-

riormente, na obtenção de um emprego derivada dessa formação, uma possi-

bilidade de não perpetuar a reprodução social de suas famílias de baixa renda, 

rompendo os ciclos de pobreza, pelo menos em seus núcleos familiares – sendo 

eles peças-chave – de toda uma comunidade, da qual eles estão inseridos.

O terceiro grupo, constituído somente por jovens do sexo masculino, geral-

mente com renda familiar menos favorecida e com pais com nível de escolarida-

de fundamental, expôs que o principal motivo pelo qual precisa trabalhar é para 

alcançar dignidade, necessária para o reconhecimento de seus pares e de seus 

familiares. O trabalho assume um papel primordial: o de mostrar aos amigos, aos 

vizinhos e aos familiares de uma forma geral, que a trajetória construída por eles 

é diferenciada, distanciando-se das imagens de “vagabundos”, “ociosos”, bem 

conhecidos por seu grupo de convivência (CORROCHANO, 2001 apud ZALUAR, 

1985).

Eu acho que trabalhar é uma coisa assim, boa, é uma realização pro 
homem, porque o trabalho traz uma dignidade, assim, dignifica o homem 
(Jovem aluno, 20 anos).

Eu quero trabalhar pra não ficar sem fazer nada, todo homem precisa tra-
balhar entendeu, porque se você fica parado aí logo dizem: “é vagabun-
do”, “é bandido”. Então a gente tem que trabalhar pra mostrar pras pes-
soas que você é diferente, que você é trabalhador, que você é digno de 
conviver com as pessoas e ter o respeito delas (Jovem aluno, 21 anos).
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Representações sobre o trabalho...

A necessidade – seja para apoiar a família, seja para aquisição de bens de 

consumo, para a realização de viagens; a independência de jovens meninos, mas 

principalmente para as jovens meninas e a dignidade foram os principais motivos 

pelos quais os jovens expuseram que precisam trabalhar, configurando-se em 

sentidos diferenciados, de acordo com seus perfis familiares, sociais e econô-

micos. Para (Guimarães, 2008, p. 159) “dimensões do trabalho o colocam como 

centro da agenda de necessidades, interesses e urgências, pessoais e sociais”.

No que tange às necessidades, intimamente relacionadas à renda, percebeu-

se que de uma maneira geral, o desejo de ajudar suas famílias financeiramente 

é citado por quase todos os jovens, mesmo que em segunda ou terceira instân-

cia97. Para os jovens em condições sócio econômicas mais favorecidas, por sua 

vez, este aspecto não se manifesta visto que não se evidencia a necessidade de 

provimento aos seus familiares.

Muitas, também, foram as falas voltadas para além das questões da so-

brevivência, diretamente relacionadas à aquisição de bens e consumo, acesso 

à cultura e ao lazer, tão valorizados pelos segmentos juvenis. A ideia de culturas 

juvenis voltadas para o consumo entre os jovens surgem nos anos 1960 nos 

países centrais, marcado como os anos de ouro do rock. Nasce uma espécie de 

cultura dos jovens para jovens, no sentido de propiciar a auto-socialização por 

meio da música, da corporalidade, de outras formas de se vestir – inúmeros seg-

mentos jovens passam a ser absorvidos pelo mercado, pela música, vestimenta, 

carros, motos, livros, cerveja, cigarro, e mais recentemente, por equipamentos 

eletrônicos de toda a ordem.

A independência também foi apontada como um sentido do trabalho para 

os jovens alunos desta pesquisa. Percebeu-se que para os jovens do sexo mas-

97  A pergunta realizada para se chegar aos motivos foi feita aos jovens alunos da seguinte 
forma: “Você precisa trabalhar? Se a resposta for positiva, diga-me os três principais motivos 
pelos quais você precisa trabalhar?
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culino, essa independência estava relacionada a uma espécie de crescimento, 

auto-realização e a um sentimento de autonomia, ligadas a atividades de lazer, 

de consumo, culturais, de entretenimento e esportivas. Nas palavras de Branco 

(2008, p. 132), para os aspectos que não estivessem tão relacionados à renda, 

há “ainda assim, outros, por razões de afirmação de sua própria autonomia”.

Para as meninas, por sua vez, a independência assume particularidades 

dadas as suas condições de gênero, de idade e de referências familiares, prin-

cipalmente das mães. Demonstraram ter o interesse em trabalhar para construí-

rem trajetórias diferenciadas de suas genitoras, no sentido de alcançarem seu 

próprio espaço no mundo do trabalho, e não dependerem financeiramente, de 

seus futuros companheiros. O sentido se constitui, portanto, na “fuga” do trabalho 

doméstico. De todas as 14 jovens alunas entrevistadas, nenhuma demonstrou in-

teresse em não trabalhar, evidenciando, então, uma não valorização dos serviços 

“do lar”.

A dignidade foi outro sentido atribuído ao trabalho pelos jovens, todos do 

sexo masculino. Filhos de pais com pouca escolaridade, com profissões não 

prestigiadas e valorizadas na sociedade e moradores de locais periféricos da 

cidade, conhecidos como violentos e pobres, são as principais características 

deste grupo de jovens que revelou ser a dignidade o significado do trabalho.

Percebeu-se que eles não querem viver a vida que os pais viveram, pen-

sam, numa perspectiva futura, em propiciar aos seus filhos, uma trajetória melhor 

que a que eles e seus pais tiveram. Nas palavras de alguns, eles desejam: “ser 

alguém na vida”. Pergunta-se, o que significa ser alguém na vida para esses jo-

vens?

Não se pretende ter respostas homogêneas e definitivas, entretanto, se 

essa realização não se concretiza, por aspectos diversos macro e micro sociais, 

conforme já se tratou, corre-se o risco de esses sujeitos “aceitarem” esta reali-
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dade como um fracasso pessoal, saindo do âmbito das discussões em torno das 

desigualdades econômicas e entre classes sociais, assumindo caráter individua-

lizado.

Neste capítulo, apresentaram-se as relações da juventude com a escola 

bem como as aspirações frente ao mundo do trabalho. Em relação à escola, viu-

-se que para além de um espaço imbuído de regras e normatizações, a escola 

constitui-se também como um profícuo lugar sócio-cultural, dados os sujeitos 

pertencentes à mesma. Em se tratando especificamente dos sujeitos juvenis – os 

alunos – percebeu-se que na instituição escolar, prevalece o de ser aluno, antes 

dos aspectos juvenis.

Se, de acordo com as concepções de um grupo representativo, ser jovem 

é curtir a vida, é não ter responsabilidades – embora esta não seja concebida e 

vivida por todos eles – na escola, o papel social assumido é o de aluno: a escola 

é o lugar do aprendizado, da preparação para o futuro – e, incisivamente, o futuro 

profissional. A relação dos jovens alunos com a escola e com os saberes esco-

lares é permeada, assim, por responsabilidades, fazendo-os construir um senti-

mento positivo em relação a essa instituição, dada as potencialidades advindas 

deste saberes, como, por exemplo, a “promessa” de um futuro melhor.

O fato de estarem inseridos em uma escola de EPT, recém criada pelo 

MEC, e constituída de recursos áudio visuais diversos, laboratórios, biblioteca 

e outros espaços considerados atrativos e em funcionamento, e contando ainda 

com uma equipe de professores qualificados, os fazem estabelecer impressões 

bem positivas em relação à mesma. No que tange às sociabilidades, por sua vez, 

o sentimento não é marcado somente pela positividade. Evidenciaram-se ten-

sões, descontinuidades e posicionamentos divergentes, produzindo diferentes 

visões a respeito de uma mesma realidade, propiciando a construção de identi-

dades juvenis heterogêneas nas trocas com seus grupos de pares.
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Os momentos marcantes na escola remetem-se sempre aos seus “ofícios” 

de aluno, representados pelo “passar” ou não de ano, de terem feito (ou não) cur-

sos, do bom ou do mau desempenho e das aprendizagens e dificuldades obtidas 

na escola.

No que tange especificamente às contribuições das escolas de EB, incluin-

do o IFF, os jovens alunos discutem temáticas sempre em torno do grande “nó” 

histórico do EM – a preparação para o prosseguimento de estudos ou para a 

inserção no mundo do trabalho. Para grupos mais privilegiados – e em menor 

número – a ênfase deve voltar-se para o vestibular; para outros, menos privilegia-

dos – e, por sua vez, em maior número – o importante é a orientação dos jovens 

para o trabalho.

O debate da formação integrada emerge neste contexto, sendo avaliado 

pelos jovens alunos no âmbito da positividade ou da negatividade, e obtendo 

“votação” em ambas as qualidades. As falas, portanto, expressaram que os jo-

vens alunos ainda não concebem o curso técnico de nível médio integrado como 

efetivamente integrado, inovador e integral, conforme é sua proposta original, 

segundo as legislações que o embasam.

No que se refere ao trabalho, viu-se que as expectativas em torno de uma 

primeira experiência rumo ao emprego ideal perpassa pelo “sonho” de inserção 

na imperiosa indústria do petróleo na região Norte Fluminense, na Bacia de Cam-

pos, sendo na PETROBRAS ou em empresas multinacionais prestadoras de ser-

viço à grande empresa estatal. Os jovens alunos desconhecem, por sua vez, os 

danos físicos, psíquicos e sociais dos trabalhadores inscritos no regime offshore, 

conforme o apontamento de alguns estudos aqui mostrados.

O emprego ideal está intimamente relacionado a bons salários juntamente 

com quesitos de gosto e prazer pelo/no trabalho. Com isso, evidencia-se que o 

trabalho se faz necessário para jovens, em primeira instância, pela necessidade 
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– seja para auxiliar nas despesas com os núcleos familiares, seja para adquirir 

bens de consumo, seja para realizar sonhos pessoais, como a compra de um 

carro ou apartamento, ou ainda viajar para o exterior.

Ao falarem do emprego, surgiram também os debates acerca da falta dele, 

configurado no desemprego. Os jovens alunos demonstraram preocupações e 

interesse em discutir tal temática, confirmando com este estudo, pesquisas de 

âmbito nacional realizadas anteriormente, no âmbito da juventude e do trabalho: 

os jovens preocupam-se com o emprego/desemprego e desejam discutir tal as-

sunto.

Expuseram também suas angústias relacionadas à falta de experiência 

profissional, pelo fato de serem jovens, da necessidade de constantes qualifi-

cações, e ainda, da aquisição de “aptidões pessoais” para terem mais chance 

de ingressarem no mundo do trabalho. O discurso neoliberal da necessidade 

do trabalhador flexível, polivalente, criativo e facilmente adaptável é incorporado 

acriticamente pelos jovens alunos. Se em tempos de outrora a EPT disciplina-

va por meio da moral e dos bons costumes, hoje o disciplinamento se volta às 

adaptações frente ao mundo do produtivo.

Além dos aspetos primeiros ligados à necessidade da renda, o trabalho as-

sume também significados de independência e dignidade. A independência con-

siste em auto- realização e autonomia para os meninos, e de “fuga” das atividades 

domésticas, para as meninas. No que tange ao aspecto dignidade, percebe-se 

que é um discurso assumido majoritariamente pelos jovens do sexo masculino, 

cujos pais possuem baixa escolaridade, profissões desprivilegiadas socialmente, 

além de serem moradores de áreas periféricas da cidade, vistas como pobres e 

violentas. Para este grupo, trabalhar é importante para se distanciar dos estereó-

tipos de “vagabundo”, “ocioso” e tantos outros, tão próximos de suas realidades 

sociais.
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Seja pela necessidade, por auto-realização, para conquistar a tão sonhada 

independência ou ainda para se sentir digno perante seus grupos sociais, o tra-

balho assume ser central para os jovens, tanto no âmbito da objetividade da vida 

cotidiana quanto da subjetividade dos jovens, fazendo emergir uma pluralidade 

de significados, e assim, de sentidos para o trabalho dadas diversidades juvenis.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na tentativa de apreender as perspectivas que um grupo de jovens alu-

nos do âmbito da Educação Profissional e Tecnológica tem acerca do mundo do 

trabalho, evidenciou-se, antes de tudo, que a escola e o trabalho são centrais 

para os jovens atualmente, independente das diversas situações concretas de 

existência desses sujeitos, materializadas pelas distinções étnicas, de gênero, 

de faixas etárias, de perfis e trajetórias dos seus genitores, de origem, e princi-

palmente, de classes sociais.

A realização de 28 entrevistas individuais e uma entrevista em grupo com 

12 jovens alunos proporcionaram um levantamento de diversas representações 

sociais acerca das expectativas deste grupo juvenil frente ao mundo do trabalho, 

tendo a formação escolar como mediadora. Tal diversidade decorre, dentre ou-

tros fatores, da existência de juventudes, no plural, o que revelou variados modos 

de ser jovem.

As discussões realizadas acerca das juventudes contemporâneas mostra-

ram que a visão estigmatizada sobre os jovens como sujeitos desviantes e pro-

blemáticos ainda não foi rompida totalmente, uma vez que esta concepção é 

bastante difundida no senso comum e ainda fundamenta a construção de muitas 

políticas públicas voltadas para esse público. Todavia, há que se reconhecer que 

o avanço obtido foi de grande valia, visto que novas discussões e ações públicas 

também têm sido realizadas, fundamentadas em uma concepção da juventude 

como categoria sujeita de políticas e direitos, abrindo a possibilidade da conside-

ração dos jovens como sujeitos sociais integrais.

Na transição da concepção do jovem como problema social para sujeito de 

direitos, introduzem-se as discussões articulando juventude, mundo do trabalho 

e educação profissional, ressaltando a importância desta pesquisa para o apro-

fundamento da reunião destas temáticas. Neste sentido, contextualizaram-se as 
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mudanças político- econômicas e sociais no mundo do trabalho, e os impactos 

destas para o panorama das políticas sociais e da educação, tratando especifi-

camente da EPT.

As transformações vistas na transição de um sistema rígido para um flexí-

vel trazem no mínimo uma realidade desafiadora, para não dizer desanimadora 

para os jovens, num contexto de retração de empregos, precarização dos postos 

de trabalho, da necessidade de qualificação, no sentido de aquisição de certifica-

ções escolares e da “incorporação” de aptidões pessoais, deslocando o foco do 

social e do político, para a dimensão individual, numa lógica excludente onde o 

vencedor é o que se fizer mais competente.

Neste sentido, buscou-se compreender, igualmente, as funções sociais da 

escola hoje, no bojo destas transformações do mundo capitalista globalizado, tra-

tando especificamente das instituições do âmbito da EPT. Com este objetivo, rea-

lizou-se um histórico da formação profissional dos primórdios do Brasil Colonial 

até os dias atuais, revelando o caráter assistencialista, dualista e reprodutor do 

sistema político e social, na medida em que esta modalidade de ensino sempre 

se articulou aos interesses econômicos do país em cada contexto sócio-histórico.

Todavia, nota-se que tentativas têm sido feitas – e os cursos técnicos de 

nível médio integrados podem ser vistos como uma delas – de superar essa 

perspectiva compensatória, e assistencialista, e mesmo a de caráter técnico ins-

trumental, para uma concepção libertária, que defende a Educação Profissional 

como essencial para a formação de trabalhadores, como sujeitos coletivos e his-

tóricos, e para isso, há que se fundamentar na vinculação entre uma formação 

técnica e uma sólida base científica, integrando a preparação para o trabalho 

como uma das dimensões educativas do processo de formação humana.

E, mais que isso, há que se caminhar para o reconhecimento da existência 

da produção de culturas e práticas juvenis no espaço escolar, no qual os jovens 
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alunos – os sujeitos sócio-culturais sejam considerados em sua integralidade, 

sem a predominância de uma categoria sobre a outra, neste caso, especifica-

mente, da de aluno sobre a de jovem, sem negar, todavia, a importância do pro-

cesso educativo em si.

No que tange mais especificamente a formação integrada, o desafio é pro-

piciar uma formação para além da laboralidade para não atender tão somente 

aos interesses das demandas produtivas, e mais que isso, possibilitar uma for-

mação humanística, científica, cultural e tecnológica para os filhos das classes 

trabalhadoras.

Os jovens alunos desta pesquisa, pertencentes ao IFF no campus Cam-

pos- Guarus estão inseridos nesta discussão uma vez que tal formação se des-

tina também a eles, dentre tantos outros grupos estudantis no Brasil. No âmbito 

desta instituição, o curso técnico de nível médio integrado em Eletrônica do ano 

letivo de 2007, do qual fazem parte, insere-se como um dos primeiros cursos in-

tegrados desta instituição após a promulgação do decreto de nº. 5.154/04.

Lançou-se mão de um perfil inicial desses sujeitos e foi verificado que há 

alguns aspectos que os aproximam e outros que distanciam. Os que os tornam 

próximos é a faixa etária, já que eles em sua maioria têm entre 17 e 18 anos; o 

local de moradia, uma vez que quase a totalidade deles é residente do município 

de Campos dos Goytacazes; e o fato de estarem inseridos em um mesmo curso, 

subdivididos em apenas duas turmas, a do turno matutino e vespertino.

Os aspectos que os distanciam, por sua vez, são muitos, e puderam ser 

vistos já em suas organizações familiares, mais precisamente no que se refere 

à escolaridade e profissão de seus pais. Viu-se uma diversificação enorme em 

relação a esses dois quesitos, e este panorama se reflete nos projetos de futu-

ro próximo ou distante dos jovens alunos – pais com maior escolarização, por 

exemplo, tendem a influenciar seus filhos a continuarem estudando; pais menos 
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letrados, por sua vez, “aconselham” a inserção imediata no mundo do trabalho, 

por necessidade que os jovens dêem conta de sua própria subsistência, e ainda, 

em alguns casos, auxiliem no provimento da família.

Mais especificamente em relação à profissão, pais com profissões de me-

nor prestígio social e econômico, já se consideram “satisfeitos” pelo fato de seus 

filhos estarem concluindo um curso técnico em uma escola federal reconhecida 

como de excelência, e muitos jovens, incorporam esse discurso. Muitas mães, 

por sua vez, geralmente as de profissão “do lar”, incentivam suas filhas a conti-

nuarem estudando, para que as mesmas trilhem caminhos diferentes e distantes 

das atividades domésticas.

Para além do perfil inicial, voltando-se à instituição escolar e à dimensão 

do trabalho, percebem-se, de igual forma, outros aspectos que diferenciam os 

sujeitos desta pesquisa, configurando na existência de sentidos e significados 

diferenciados para cada um destes sujeitos, que mais uma vez, estão intima-

mente relacionados com suas trajetórias individuais e com suas configurações 

familiares.

Em relação à escola, as falas dos jovens alunos permitiram concluir que 

nesta instituição o papel exercido é o de aluno, precedente ao de jovem. Quando 

se pode ser jovem, é numa perspectiva de curtir a vida na doideira. Como bem 

disse uma jovem aluna: “na doideira da realização de provas, testes, trabalhos 

escolares de toda a ordem”, expressando a rigidez, conclamada por eles, do en-

sino da EPT. Assim, na escola só há espaço para o aprendizado contínuo, para a 

preparação para a vida e para o mercado de trabalho.

A confirmação de que a escola é o espaço da preparação é obtida quando 

se tratou dos momentos marcantes vividos pelos jovens alunos na instituição es-

colar. Tanto nos momentos considerados positivos quanto nos negativos, os su-

jeitos juvenis se remetem a aspectos que contribuem para a consolidação de uma 
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trajetória estudantil de sucesso, ficando em segundo plano, quesitos pessoais, 

como o relacionamento com os pares, de amizade ou de namoro, por exemplo. 

De acordo com seus depoimentos, o importante é passar de ano, participar de 

feiras, não ficar de dependência, enfim cumprir seus “ofícios de aluno” de forma 

satisfatória. Vale ressaltar que esta concepção é a dos “sobreviventes”, ou seja, 

dos que ficaram a até o último ano do curso, lembrando que quase a metade do 

número inicial de alunos, “trilhou outros caminhos”.

Os jovens alunos trazem para a escola o que criaram na família e com base 

no qual realizam o seu desempenho escolar na instituição de ensino, criando 

neste espaço, um mundo de significados e sentidos. A arena simbólica construí-

da por eles caminha ao encontro de uma cultura da conformidade, no qual estes 

sujeitos sociais aprovam a autoridade da escola, não se colocando em oposição 

às regras e aos valores da escola.

Neste sentido, os alunos não desafiam o processo educativo – a aprendi-

zagem é a principal atividade e objetivo de estar na escola. Esse grupo, portanto, 

está próximo ao modelo de conformidade, não negando a autoridade da escola, 

tampouco questionando o poder docente. A escola, para estes jovens alunos, é 

sinônimo de trabalho árduo, renúncia e compromisso.

Os depoimentos sobre as aprendizagens obtidas e as dificuldades encon-

tradas na escola também se voltaram a quesitos de uma trajetória estudantil de 

sucesso aliado a um certo “amadurecimento” alcançado ao fazer um curso téc-

nico. Alguns viram esse processo de adultização com “bons olhos”, declarando 

que chegou a hora de andar com as próprias pernas; outros por sua vez, expu-

seram suas angústias vivenciadas com esse fenômeno, como por exemplo, as 

experiências obtidas com um ensino rígido e diferente, se comparado ao Ensino 

Fundamental, que lhes forçou a uma rápida adaptação.

Ao incorporarem, em seus discursos e práticas, a necessidade de trilhar 

uma trajetória de aluno exitosa, assumem também um discurso de que o sucesso 
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ou fracasso na escola, e consequentemente, para alcançar um lugar no mundo 

do trabalho, depende exclusivamente dos sujeitos alunos, onde o lema apregoa-

do é o “que vença o melhor”, influenciados pela nova dinâmica vista nos países 

globalizados, num contexto de neoliberalismo e exclusão social.

Especificamente tratando da escola profissional, percebeu-se que esta ins-

tituição é considerada pelos sujeitos juvenis como um atalho para o mercado de 

trabalho, como uma possibilidade de aquisição do certificado educativo como 

recurso. Uma, dentre tantas outras questões a ser analisada em um futuro próxi-

mo, é saber se, as políticas para a formação profissional conseguiram mudanças 

significativas na qualidade educacional prestada aos jovens alunos, bem como 

na organização dos trabalhadores da educação.

No que diz respeito ao curso, a maioria afirmou que a contribuição do mes-

mo está voltada para a inserção no mundo do trabalho, sendo este fato bem visto 

por alguns e nem tanto por outros, principalmente para os que pensam em pros-

seguir estudos em um futuro próximo. Arguiram, igualmente, acerca de seus pro-

jetos vindouros, explicitando desejos diferenciados e angústias bem semelhantes 

entre eles em relação ao futuro.

Os depoimentos demonstraram que para os jovens alunos o curso não se 

“integralizou”, uma vez que falaram de duas formações: da que prepara para o 

vestibular e da que se volta ao trabalho, revelando o grande nó existente em tor-

no do Ensino Médio, e por certo, ainda está distante de desatar.

Volta-se assim, a uma questão já aqui discutida: o projeto de desenvolvi-

mento econômico e social vigente acomoda ou supera a divisão internacional do 

trabalho? Trilhando caminhos mais otimistas de que a proposta é a superação, 

a integração desejada baseia-se numa epistemologia que considere a unidade 

de conhecimentos gerais e de conhecimentos específicos e uma pedagogia que 

vise a construção de conhecimentos gerais e específicos, no sentido de que os 
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primeiros fundamentem os segundos e estes evidenciem o caráter concreto pro-

dutivo concreto dos primeiros.

No geral, para os querem/podem prosseguir estudos, a formação integrada 

é desinteressante porque não prepara para o vestibular. Entretanto, para os que 

não podem (ou pensam que não podem) prosseguir estudos de imediato, o en-

sino médio integrado é visto como uma formação de qualidade, que possibilitará 

maiores chances de inserção no mundo do trabalho. Para estes últimos, parece 

não haver moratória social, portanto, esta situação juvenil pode fazer pensar que 

os jovens de classes populares não têm juventude – a não ser pela moratória 

vital.

O Ensino Médio Integrado para este grupo em especial, constitui-se como 

uma possibilidade de obter uma formação de qualidade no âmbito da Educação 

Básica para os que não podem adiar essa formação para o Ensino Superior.

A grande maioria dos jovens alunos declarou que pretende começar a tra-

balhar assim que terminar o curso técnico integrado em Eletrônica, principalmen-

te os que possuem renda familiar mais baixa. Este fato comprova que o lugar do 

trabalho não está dissociado do perfil dos sujeitos, onde tantos aspectos, aqui 

tratando especificamente da renda familiar, interferem sobremaneira na decisão 

de começar a trabalhar de imediato ou não.

É notável o interesse destes sujeitos em inserirem-se na grande indústria 

do petróleo da Bacia de Campos, na região Norte Fluminense, seja na Petrobras 

ou em empresas multinacionais prestadoras de serviço da gigantesca estatal, em 

busca de estabilização e salários atrativos. Conclamou-se, em muitas situações, 

o desejo de atuar no regime de trabalho offshore, com falas idealizadas e desco-

nhecedoras das adversidades deste.

Trouxeram ainda discussões sobre questões que dificultam a inserção do 

jovem no mundo do trabalho, como a falta de experiência e qualificação profis-



225Christiane Menezes Rodrigues

Escola e trabalho: representações sociais de jovens alunos da educação profissional e tecnológica e seus projetos de futuro

sionais, confirmando a preocupação de diversos segmentos juvenis com o em-

prego/desemprego, inclusive deste grupo de jovens alunos da EPT. Nesta pers-

pectiva, a maioria considera que um jovem encontrar trabalho é muito mais difícil, 

se comparado a outros segmentos.Todavia, essas discussões têm raízes mais 

profundas, imbricadas em um contexto macro social de mudanças no mundo 

capitalista, bem como em suas relações de trabalho, para além dos debates de 

caráter individual. Assim, não basta apenas correr atrás, ser o melhor, como mui-

tos deles, ingenuamente, afirmaram.

Ao falarem do que seria o emprego ideal, afirmam que é o que possibilita 

o alcance de bons salários, emergindo o primeiro grande sentido do trabalho em 

suas vidas – a necessidade. Confirma-se este fato, quando tratam dos gastos 

de um possível salário, em primeiro, segundo e terceiro lugares, em ordem de 

prioridade. Vê-se que os valores monetários lhes propiciariam ajudar a família, 

comprar bens móveis, imóveis e eletrônicos, pagar cursos, enfim, aspectos que 

dizem respeito à concretude da vida cotidiana.

Expuseram também que o trabalho lhes possibilitaria independência em 

relação aos seus núcleos familiares, propiciando-lhes maior liberdade e vivências 

de lazer juvenis. Para alguns grupos em especial, como por exemplo, as jovens 

alunas, essa independência se refere às atividades do “lar”, e à esfera doméstica 

de uma maneira geral. Estas meninas cresceram vendo suas mães dedicadas a 

tais atividades e por isso, influenciadas por elas, veem no trabalho, fora da esfera 

doméstica, a possibilidade de trilhar caminhos diferenciados, na esfera do mundo 

do trabalho, no âmbito industrial ou comercial, por exemplo.

Outro grupo, o dos jovens alunos com renda familiar mais desfavorecida, 

afirmou que precisa trabalhar para ser digno, para ter dignidade, alcançando o 

reconhecimento do papel de trabalhador diante de sua família e de toda a co-

munidade em que está inserido, “fugindo” dos estereótipos ligados ao ócio e a 

vagabundagem.
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O trabalho foi visto também como uma realização pessoal, ligada a um sen-

timento de positividade para si, sem se referenciar ao grupo familiar ou comunitá-

rio em que estão inseridos. Não se trata, como fundamentais, da necessidade, da 

independência ou da dignidade; volta-se a tão somente a satisfação individual, 

por meio do trabalho.

Ao tratar das representações sociais de jovens alunos de um grupo juvenil 

que não está à margem, mas incluído em uma política pública de EPT, viu-se que 

todos eles, de imediato ou não, desejam e esperam sua inserção no mundo do 

trabalho, de forma bastante heterogênea, revelando uma multiplicidade de signi-

ficados acerca do que representa o trabalho na vida desses sujeitos.

Diante de tantas frentes que a EPT assume hoje, tratando especificamente 

da que se volta à integração entre Educação Básica e Educação Profissional, há 

que se propiciar uma formação realmente integrada, abrangendo as dimensões 

científica, humanística, tecnológica, cultural e do trabalho, construtora de seres 

políticos, reflexivos, agentes de transformação econômica e social sustentável, 

especialmente, de âmbito local e regional.

Para além das discussões em torno de formação, em seus aspectos cur-

riculares, metodológicos e pedagógicos, há que se voltar ao sujeito jovem, ao 

sujeito aluno, a quem essa formação se destina, para avaliar se estas políticas 

de EPT, têm sido construídas numa perspectiva de visão integral destes sujeitos, 

em suas heterogeneidades, nas distintas situações e trajetórias das juventudes 

existentes, no sentido de reconhecer que os direitos devem ser sim, universais, 

entretanto as trajetórias são diferenciadas, trazendo necessidades desiguais, 

para diversos modos de ser jovem.

Finaliza-se esta pesquisa com a certeza de que há a necessidade de se tra-

zer o sujeito juvenil, na condição de protagonista, para o centro das discussões 

das políticas públicas nos mais diversificados âmbitos. No que se refere mais 
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precisamente às ações voltadas para o trabalho, ratifica-se ainda mais a urgência 

de inserção da juventude nas mesmas, uma vez que, igualmente a outros gru-

pos, o desemprego tem crescido entre os jovens.

A variável escolaridade insere-se neste debate visto que esta tem sido vista 

como uma possibilidade de redução das desigualdades existentes e de igual for-

ma, de inserção no mundo do trabalho. A Educação e Profissional e Tecnológica, 

neste contexto, vem se apresentando, como uma alternativa de qualificação pro-

fissional ainda no âmbito da Educação Básica, sendo almejada por uma parcela 

significativa de cidadãos e cidadãs brasileiras, incluindo neste grande contingen-

te populacional, também os sujeitos juvenis.

Esta pesquisa buscou apreender as representações sociais de um grupo    

de jovens inserido em uma política pública de educação profissional e tecno-

lógica, pertencentes à uma escola da rede federal de EPT no Estado do Rio 

de Janeiro, no município de Campos dos Goytacazes. Este recorte sem dúvida 

representa uma dada realidade sócio- cultural; este dado por si só justifica a re-

levância da continuidade de pesquisas científicas que abarquem as discussões 

que envolvam jovens, trabalho, escolaridade e educação profissional.
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ANEXO 1

ROTEIRO DE ENTREVISTA AOS/PARA OS JOVENS ALUNOS E ALUNAS

Dados pessoais

Nome: (lembrar ao entrevistado que o seu nome verdadeiro não será divulgado) 

Idade:

Estado Civil:

Município e bairro onde reside:

Mora com quem:

Tem filhos? 

Quantos?

Escolaridade dos responsáveis e dos que moram na mesma residência que você

Renda familiar: menos de 1 salário mínimo; 1 a 3 salários; 4 a 6 salários mí-

nimos; 7 a 10 salários mínimos; 10 a 15 salários mínimos; mais de 15 salários 

mínimos. Bloco 1: Sobre a trajetória dos alunos e a vivência no espaço escolar

1. De uma maneira geral, o que é ser aluno para você?

2. E sobre o IF campus Campos Guarus: fale um pouco das suas primeiras 
impressões sobre a sua escola. Essas impressões foram mudando ao longo do 
curso?

3. Quais foram os momentos marcantes (positivos e/ou negativos) que você 
vivenciou na escola?

4. Quais foram as suas principais aprendizagens a nível pessoal, pedagógi-
co e profissional? E as principais dificuldades?
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5. Sobre a sua turma, fale um pouco:

- Da impressão sobre ela;

- Do relacionamento com os colegas;

- Dos grupos frequentados;

- Sobre como sua turma era no início do curso e no fim (número de alunos; 

motivos que levaram colegas a sair da escola, comportamento, ações, dentre 

outras).

Bloco 2: Sobre as expectativas dos alunos em relação ao curso e a                          
contribuição da instituição escolar em relação à entrada no mundo do trabalho

6. De uma maneira geral, você acha que as escolas de educação básica, com 
ênfase para o ensino médio, tem contribuído mais para prosseguir estudos ou 
para inserção dos jovens no mundo do trabalho? Por quê?

7. E a sua contribui? Por quê?

8.  Você acha que alcançou seus objetivos ao fazer o curso integrado em eletrôni-
ca? Por quê?

9. O aluno que opta em fazer concomitantemente o ensino médio e um curso 
técnico tem algum diferencial do aluno que faz o ensino médio regular? Por quê?

Bloco 2: Identificar as expectativas no que tange ao mundo do trabalho

10. Em uma primeira experiência de trabalho, o que você gostaria de fazer? Com 
que idade você gostaria que essa experiência acontecesse?

11. O que seria o primeiro emprego ideal para você? Ex: trabalhar numa função e 
empresa quaisquer como possibilidade de faturar um dinheiro para curtir a juven-
tude; alcançar um cargo numa grande empresa para fazer sua carreira profissio-
nal; fazer uma carreira artística ou esportiva; trabalhar com pessoas ou empresa 
da família; trabalhar por conta própria; outros. Por quê fez a referida escolha?
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12. Como você acha que conseguiria o emprego acima?

13. Muito se tem falado em desemprego, principalmente entre os jovens. O que 
você acha do desemprego?

14. Você acha que precisa trabalhar? Se sim, cite os três motivos principais de 
sua necessidade de trabalhar? Se não, diga-me o porquê de não precisar traba-
lhar.

15. Você acha que encontrar trabalho na sua idade, comparado às pessoas mais 
velhas, é mais fácil, mais difícil, é igual ou indiferente? Por quê?

16. Como você gastaria o seu salário? (em primeiro, segundo e terceiro lugar)

17. Que fator é importante para que um jovem permaneça empregado? Por quê? 
Ex: boa escolaridade; boa qualificação profissional; bom comportamento; expe-
riência; idade; rápida adaptação às mudanças/ iniciativa; outros.

18. Quais atributos você acha que as empresas consideram fundamentais para 
conseguir um bom emprego?

19. De uma maneira geral, qual é o sentido do trabalho, para você e por quê.

20. Você acha que o curso técnico em eletrônica pode melhorar suas condições 

de vida? Por quê?

Bloco 3: Sobre a juventude e as condições juvenis e a percepção em relação às 
políticas existentes voltadas para a inserção dos jovens no mundo do trabalho

21. De uma maneira geral, o que é ser jovem para você?

22. Os jovens, de uma maneira geral, têm sido destaque na mídia nacional e 
internacional. Quais os três principais âmbitos que você percebe que os jovens 
estão envolvidos. Opções: sexualidade; violência; afetividade; política; meio es-
tudantil; trabalho; atividades religiosas; outros. Quais? Por quê?
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23. Na sua concepção, o que tem sido feito enquanto política pública, para me-
lhoria das condições de vida dos jovens.

24. Mais especificamente, em relação às políticas relacionadas ao trabalho, você 
tem acompanhado que políticas e/ou projetos existem para os jovens? Acha que 
elas são importantes e têm dado certo? Por quê?

25. Você deseja falar algo que considere importante que não foi abordado nesta 
pesquisa? (Se a resposta for sim, após a fala perguntar: por que você considera 

essa informação importante?)
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ANEXO 2

Roteiro de Entrevista do Grupo Focal

Local:

Data:

Duração da discussão/ grupo focal:

Entrevistadores:

Componentes do grupo:

Sobre a juventude

1. O que é ser jovem para vocês?

2. Como vocês definiriam o jovem desta escola?

3. Vocês se consideram jovens dentro e fora da escola? Por quê?

4. É possível ser jovem na escola nesta escola especificamente?

5. Existe participação de grupos juvenis na escola? Quais?

6. Vocês consideram importante a participação de grupos juvenis dentro da es-
cola? Por quê?

Sobre a trajetória e as experiências na escola

7. Acho que todos vocês fizeram o processo seletivo para o EM no IFF campus 
Campos-Centro, não é isso? Como vocês acham que teria sido a experiência de 
ter feito aquele curso?

8. Já falamos disso na EI, mas gostaria de retomar com vocês: o EM tem uma du-
pla função: a de continuidade de estudos, cidadania e mundo do trabalho. Para 
que as escolas têm preparado?

9. De uma forma geral, o que é melhor para o jovem hoje: EM ou EMI?

10. Vocês têm a experiência do EMI em Eletrônica. O que ficou de mais marcante 
dessa experiência?
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11. O que é ser técnico em Eletrônica pra vocês? (Atribuições, funções)

Sobre as aspirações frente ao mundo do trabalho

12. O que vocês acham do desemprego atual entre os jovens?

13. Encontrar trabalho na idade de vocês, comparado às pessoas mais velhas, é 
mais fácil, mais difícil, igual ou indiferente? Por quê?

14. Muitos falaram do problema da falta de experiência do jovem, o que dificulta 
a sua inserção no mundo do trabalho. Na opinião de vocês, como poderíamos 
resolver essa dificuldade?

15. Falamos na EI sobre o emprego ideal (falar algumas respostas). Como alcan-
çar o emprego ideal?

16. De uma maneira geral, qual é o sentido do trabalho para os jovens brasilei-
ros?

17. E qual o sentido do trabalho para vocês?
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ANEXO 3

MATRIZ CURRICULAR CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO 
INTEGRADO EM ELETRÔNICA

ANO
EIXOS 

DESCRITORES
COMPONENTES CURRICULARES

CARGA 
HORÁRIA

I Básico

•	 Artes 80

•	 Biologia 80

•	 Educação Física 80

•	 Física 80

•	 Geografia 80

•	 História 80

•	 Inglês 80

•	 Informática 80

•	 Matemática 160

•	 Português 160

•	 Química 80

Subtotal horas-aula 1040

I Profissional

•	 Desenho 80

•	 Eletricidade I 80

•	 Eletrônica Digital I 80

II Básico

Subtotal horas-aula 240

•	 Biologia 80

•	 Educação Física 80

•	 Física 80

•	 Geografia 80

•	 História 80

•	 Inglês 80

•	 Matemática 160

•	 Português 80

•	 Química 80

•	 Sociologia 80

Subtotal horas-aula 880
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II Profissional

•	 Eletricidade II 80

•	 Eletrônica Analógica I 160

•	 Eletrônica Digital II 80

•	 Linguagem de Programação 80

Subtotal horas-aula 400

III Básico

•	 Educação Física 80

•	 Filosofia 80

•	 Física 80

•	 Matemática 80

•	 Português 160

Subtotal horas-aula 480

III Profissional

•	 Arte Naval 80

•	 Automação Industrial e Controle de Processo 160

•	 Eletrônica Analógica II 80

•	 Hidráulica e Pneumática 80

•	 Mecânica Naval 80

•	 Micro controladores e Micro processadores 80

•	 Organização e Normas 80

•	 Redes de Computadores 80

•	 Sistema de Telecomunicações 80

Subtotal horas-aula 800
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