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RESUMO  

 

 

O objetivo desta pesquisa é compreender o projeto de vida profissional do adolescente no ensino 

médio e constituiu-se como problema de pesquisa compreender qual o papel da escola na 

construção desses projetos. As hipóteses para o problema de pesquisa pressupõem que: a) a 

escola não determina diretamente a escolha profissional, porém, os projetos de vida profissional 

dos adolescentes sofrem influência da escola, conforme as propostas pedagógicas ou projetos 

inseridos em seu cotidiano escolar; b) os alunos das escolas particulares tendem a construir seus 

projetos de vida profissional voltados, com maior frequência, às carreiras que exigem ensino 

superior, diferentemente dos alunos da escola pública. O objetivo geral é refletir sobre a 

influência da escola na construção dos projetos de vida profissional de adolescentes ao final do 

Ensino Médio, de modo a investigar, especificamente como duas escolas, uma pública e outra 

particular, situadas em uma mesma região e frequentadas por alunos de condições 

socioeconômicas semelhantes, influenciam esses projetos e colaboram de maneira direta ou 

indireta nas futuras escolhas profissionais desses adolescentes. O referencial teórico-crítico 

encontra-se na teoria crítica da Escola de Frankfurt, principalmente, Adorno, Marcuse e 

Horkheimer e são discutidos, à luz desse referencial, os conceitos de formação e trabalho na 

sociedade contemporânea. A metodologia de pesquisa empírica se constituiu da aplicação e 

análise de um questionário socioeconômico e a realização de dois grupos focais com alunos 

matriculados no terceiro ano do ensino médio regular no período diurno de uma escola pública 

e outra particular na cidade de São Paulo. Após a análise das entrevistas os principais resultados 

apontaram que as hipóteses se confirmaram, sendo assim, a escola influência nos projetos de 

vida profissional do adolescente na medida em que adota um modelo de ensino e formação, 

permeado por discursos que qualificam ou desqualificam as instituições oferecendo elementos 

que levam os adolescentes a identificarem-se com a possibilidade ou não do exercício de 

determinadas profissões. 

 

Palavras-chave: Escolha Profissional, Adolescência, Ensino Médio, Trabalho e Formação 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT  

 

The objective of this research is to understand the project of professional life of adolescents in 

high school and it was constituted as a research problem to understand the role of the school in 

the construction of these projects. The hypothesis for the research problem presupposes that: a) 

the school does not directly determine the professional choice, however, the professional life 

projects of the adolescents are influenced by the school, according to the pedagogical proposals 

or projects inserted in their daily school life; B) students in private schools tend to build their 

professional life projects that are more often targeted at careers requiring higher education, 

unlike public school students. The general objective is to reflect on the influence of the school 

in the construction of the professional life projects of adolescents at the end of High School, in 

order to investigate, specifically as two schools, one public and another private, located in the 

same region and frequented by students Of similar socioeconomic conditions, influence these 

projects and collaborate directly or indirectly in the future professional choices of these 

adolescents. The theoretical-critical referential is found in the critical theory of the Frankfurt 

School, especially Adorno, Marcuse and Horkheimer, and in the light of this reference, the 

concepts of formation and work in contemporary society are discussed. The methodology of 

empirical research consisted of the application and analysis of a socioeconomic questionnaire 

and the accomplishment of two focus groups with students enrolled in the third year of regular 

high school in the daytime period of a public and a private school in the city of São Paulo. After 

analyzing the interviews, the main results indicated that the hypotheses were confirmed, thus, 

the school influence the projects of professional life of the adolescent to the extent that adopts 

a model of education and training, permeated by discourses that qualify or disqualify the 

institutions offering Elements that lead adolescents to identify themselves with the possibility 

or not of practicing certain professions. 

Keywords: Professional Choice, Adolescence, Secondary Education, Work and Training 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESÚMEN  

 

El objetivo de esta investigación es comprender el proyecto de vida profesional del adolescente 

en la enseñanza media y se constituyó como problema de investigación comprender cuál es el 

papel de la escuela en la construcción de esos proyectos. Las hipótesis para el problema de 

investigación presuponen que: a) la escuela no determina directamente la elección profesional, 

sin embargo, los proyectos de vida profesional de los adolescentes sufren influencia de la 

escuela, conforme a las propuestas pedagógicas o proyectos insertados en su cotidiano escolar; 

B) los alumnos de las escuelas particulares tienden a construir sus proyectos de vida profesional 

dirigidos, con mayor frecuencia, a las carreras que exigen enseñanza superior, a diferencia de 

los alumnos de la escuela pública. El objetivo general es reflexionar sobre la influencia de la 

escuela en la construcción de los proyectos de vida profesional de adolescentes al final de la 

Enseñanza Media, para investigar, específicamente como dos escuelas, una pública y otra 

particular, situadas en una misma región y frecuentadas por alumnos De condiciones 

socioeconómicas similares, influencian esos proyectos y colaboran de manera directa o 

indirecta en las futuras elecciones profesionales de esos adolescentes. El referencial teórico-

crítico se encuentra en la teoría crítica de la Escuela de Francfort, principalmente, Adorno, 

Marcuse y Horkheimer y se discuten, a la luz de este referencial, los conceptos de formación y 

trabajo en la sociedad contemporánea. La metodología de investigación empírica se constituyó 

de la aplicación y análisis de un cuestionario socioeconómico y la realización de dos grupos 

focales con alumnos matriculados en el tercer año de la enseñanza media regular en el período 

diurno de una escuela pública y otra particular en la ciudad de São Paulo. Después del análisis 

de las entrevistas los principales resultados apuntaron que las hipótesis se confirmaron, siendo 

así la escuela influencia en los proyectos de vida profesional del adolescente en la medida en 

que adopta un modelo de enseñanza y formación, permeado por discursos que califica o 

descalifica las instituciones ofreciendo Elementos que llevan a los adolescentes a identificarse 

con la posibilidad o no del ejercicio de determinadas profesiones. 

Palabras clave: elección profesional, adolescencia, educación secundaria, Formación y 

Trabajo 
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INTRODUÇÃO 

 

 A relação entre formação e trabalho se faz presente na produção acadêmica da educação 

de modo a observar-se a necessária busca pela compreensão dessa temática sob múltiplos 

aspectos. Na tradição religiosa cristã tem-se a afirmação de que “O trabalho dignifica o homem” 

e Karl Marx no século XIX já anunciava que é “pelo trabalho que nos humanizamos”. De acordo 

com essas afirmações, o trabalho foi assumido como um aspecto central da vida social. No 

entanto, as concepções de trabalho passaram por algumas modificações ao longo da história, 

sobretudo em relação aos modos de produção, alterando assim modelos econômicos e culturais. 

Atualmente, a concepção de trabalho está ligada ao exercício de uma profissão. Na sociedade 

contemporânea, considera-se que por meio do trabalho somos inseridos na vida social; logo, a 

escolha de uma profissão se converte numa decisão nada simples. Entre algumas possibilidades 

oferecidas, os indivíduos elegem ou são forçados a exercerem uma atividade diariamente até 

que, não mais úteis ao sistema, são aposentados e descartados.  

As atividades laborais, em sua grande maioria, têm estado historicamente ligadas a uma 

tradição familiar e este ambiente exerce uma grande influência nesse contexto. Na Idade Média, 

por exemplo, apesar das condições de vida precárias e do trabalho servil como principal 

característica do período, o trabalho era essencialmente rural e as tarefas laborais eram uma 

espécie de prolongamento da vida doméstica em que algumas etapas e meios de produção ainda 

eram de responsabilidade do trabalhador. Já no início da era moderna, na Europa, esse trabalho 

foi sendo gradativamente substituído pelo artesanal e mais tarde pela industrialização com o 

cercamento e maquinização do campo que forçou os trabalhadores rurais a venderem suas 

pequenas propriedades para grandes latifundiários e migrarem para as cidades, onde deveriam 

vender, nas fábricas, a única coisa que ainda possuíam: sua força de trabalho.  Assim, o trabalho 

foi aos poucos sendo deslocado do âmbito familiar e rotineiro para a fábrica e o trabalhador 

rural passou à condição de operário, devendo se adaptar a uma nova realidade (urbana e 

dinâmica) e a outra estrutura social e econômica em que o domínio das etapas da produção foi 

substituído pelo trabalho repetitivo e alienante do ambiente fabril.  

Essa mudança no cenário do mundo trabalho, advinda da modernidade e da 

consolidação do capitalismo, exigiu demandas específicas das instituições sociais. No 

capitalismo, o trabalho assalariado tornou-se o centro das atividades humanas. É nessa 

centralidade que se estrutura a estratificação social da sociedade burguesa a que Karl Marx 

chamou de burguesia e proletariado. Todas as forças produtivas convergiriam para as relações 

que deveriam se estabelecer neste âmbito. Uma relação dicotômica que, de um lado, abriga 
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aqueles que detêm o controle dos meios de produção (burguesia) e, de outro, aqueles que 

apresentam sua força de trabalho como único recurso de sobrevivência (proletariado).  

A eventual demanda burguesa por novas tecnologias produtivas e a necessidade de mão 

de obra qualificada fez com que outro setor fosse responsabilizado pela adaptação às novas 

exigências desse mundo do trabalho: a escola. Dessa forma, a escola, nos moldes que atuais, 

nasceu como uma extensão do capital. Diversos estudos já apontaram que, nas sociedades 

capitalistas, os níveis de ensino estão ligados à formação para o trabalho, desde os níveis básicos 

da educação aos cursos de pós-graduação. Observa-se, portanto, que, nas sociedades 

contemporâneas, persiste ainda a noção de educação como preparação para o trabalho.   

A justificativa e a relevância desta pesquisa está relacionada à necessidade de 

compreensão de alguns aspectos dos sistemas educacionais que influenciam os adolescentes no 

momento de suas futuras escolhas profissionais, posto que as escolas de ensino médio exercem 

um papel em relação a esses projetos profissionais e suas realizações, uma vez que ao terminar 

o ensino médio esses adolescentes são levados a tomarem alguns rumos na construção de suas 

vidas adultas:  a entrada no mercado de trabalho formal ou informal, o ingresso em um curso 

técnico ou universitário, a capacitação para uma profissão, bem como conciliar estudo e 

trabalho, e entretanto quando não conseguem realizar essas atividades conjuntas, muitos optam 

em abandonar o estudos e seguirem apenas com suas atividades profissionais.  

Buscando delimitar o tema e problema de pesquisa apresenta-se a seguinte questão: 

Qual o papel da escola na construção de um projeto de vida profissional do adolescente? 

No caminho para buscar uma resposta à questão, construíram-se algumas hipóteses.  

a) A primeira é de que a escola não determina diretamente a escolha profissional, 

porém, os projetos de vida profissional dos adolescentes sofrem influência da 

escola, conforme as propostas pedagógicas ou projetos inseridos em seu 

cotidiano escolar.  

b) A segunda corresponde ao fato de que os alunos das escolas particulares tendem 

a construir seus projetos de vida profissional voltados, com maior frequência, às 

carreiras que exigem ensino superior, diferentemente dos alunos da escola 

pública.  

O objetivo geral consiste em compreender o papel da escola, durante o ensino médio, 

na construção desse projeto de vida em adolescentes com condições socioeconômicas 

semelhantes, inseridos em diferentes contextos escolares – escola pública e particular.  

Como referencial teórico crítico, optou-se pela teoria crítica da escola de Frankfurt, que 

norteia as reflexões centrais dessa pesquisa: o papel da escola e da educação na sociedade 
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contemporânea e da relação entre formação e trabalho. Como metodologia de pesquisa, 

utilizou-se o método qualitativo, por meio da realização de grupos focais.     

No primeiro capítulo, propõe-se a contextualizar o ensino médio no Brasil e sua função 

social na sociedade brasileira contemporânea e a compreender quem é este adolescente que 

chega à escola de nível médio. Em uma perspectiva histórica e sociológica, busca-se traçar 

como as sociedades, sobretudo aquelas que se formaram a partir da Revolução industrial, 

definiram um papel social para a instituição escolar e deram ao ensino médio suas atuais 

configurações. Igualmente coloca-se em discussão a própria noção de adolescência por meio 

de uma revisão de produções teóricas oriundas de distintos campos disciplinares, tais como: a 

psicologia, sociologia e a história.   

No segundo capítulo, propõe-se, à luz da teoria crítica - especialmente Marcuse e 

Adorno, assim como Bauman (2001; 2008; 2010; 2013), analisar a relação entre formação e 

trabalho na contemporaneidade, objetivando retomar o conceito e a categoria de trabalho nas 

suas origens e as concepções de educação para o trabalho, além de analisar como se dá a 

formação cultural na sociedade capitalista no que tange à escolarização. Neste capítulo, 

apresenta-se também a dinâmica do mundo do trabalho contemporâneo e como a escola básica 

passou a assumir um papel de importância na preparação para esse mundo.  

No terceiro capítulo, propõe-se a demonstrar e problematizar os dados advindos de uma 

pesquisa de campo realizada com adolescentes que cursam o terceiro ano do ensino médio de 

uma escola privada – situada no bairro de Vila Palmeiras – e de uma escola pública estadual –

– situada no bairro de Vila Carbone – Ambas na Zona Norte de São Paulo entre os distritos do 

Bairro do Limão e Freguesia do Ó. Como critérios para a escolha das instituições, ambas 

deveriam se situar numa mesma região e, portanto, serem frequentadas por alunos que moram 

nas proximidades e que compartilham características sociais e econômicas semelhantes.  

As escolas pesquisadas apresentaram características diferenciadas, sendo uma de grande 

porte – a estadual –  composta na média por 40 alunos por turma e a outra de pequeno porte – 

a particular, com apenas uma turma de terceiro ano do ensino médio composta por 13 alunos.  

O que existe em comum entre as instituições, além da proximidade geográfica, é o público ao 

qual atendem que, em sua grande maioria, são alunos provenientes de estratos da classe média 

dos bairros em que as escolas estão situadas, considerados periféricos.  

Assim, seguem as considerações que entrelaçam as reflexões teóricas com a realidade 

empírica, buscando relacionar os conceitos e categorias utilizadas e, verificando, ao longo da 

produção da pesquisa, os avanços e retrocessos observados na problemática estudada.   
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CAPITULO I ─ ENSINO MÉDIO E ADOLESCÊNCIA  

 

Os objetivos no presente capítulo correspondem à contextualização do universo de 

pesquisa - o ensino médio - recuperando sua trajetória histórica e apontando os avanços e 

retrocessos que fazem parte da construção desse nível de ensino, bem como seus objetivos, 

situando as legislações e documentos elaborados ao longo do século XX nesse panorama 

histórico, além de compreender  como as concepções de adolescência, produzidas nos diversos 

campos do conhecimento, levaram a sociedade e sobretudo as escolas a produzirem 

determinados conceitos e discursos sobre esta fase e criarem expectativas em relação a transição 

dela para o que a sociedade ocidental considera como “mundo adulto”.   

Para melhor situar o objeto de pesquisa, entre outros estudos correlatos, realizou-se um 

levantamento de teses e dissertações no banco de dados da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal e de Nível Superior (CAPES) e foram selecionados trabalhos que colaboraram com 

a elucidação de alguns elementos da pesquisa, aproximando-se da discussão já realizada no 

âmbito acadêmico.  

 Após proceder a essas leituras, considerou-se que a relação entre a adolescência e o 

ensino médio não se dissociam, de tal forma que, a maneira que a sociedade olha para o ensino 

médio é limitada ao seu aspecto transitório e o mesmo olhar ocorre em relação à adolescência. 

Espera-se que no ensino médio o jovem encontre um direcionamento para a escolha 

profissional, pois entende-se que essa seja fundamental para a construção de sua identidade e 

de seu lugar no mundo.    

 

1.1 Levantamento e análise de estudos correlatos  

 

Diversos estudos foram elaborados no campo da educação, visando estabelecer relações 

entre a educação escolar promovida no ensino médio e o mundo do trabalho. Ao realizar uma 

busca no Banco de Teses e Dissertações da CAPES entre os anos 2000 a 2016, utilizou-se como 

critério para a seleção desses estudos e trabalhos que, preferencialmente, apresentassem um 

referencial teórico aproximado e pesquisas de cunho qualitativo e quantitativo. Estudos 

correlatos foram selecionados sobretudo nas produções dos campos da Educação, da Sociologia 

e da Psicologia. Os termos de busca utilizados foram: adolescência, ensino médio, projeto de 

vida profissional e escolha profissional. O período destaca-se pela produção teórica nestes 

campos e assim optou-se por este recorte tendo em vista que, esses anos, representaram a 
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consolidação e a tentativa de universalização do ensino médio no Brasil.  Sendo assim, pontuou-

se os seguintes estudos correlatos que colaboraram com a construção dessa pesquisa.  

  Giovinazzo Jr. (2003) investigou os significados atribuídos por alunos do ensino médio 

das camadas populares associados às experiências escolares para verificar como a escolarização 

interfere na formação desses jovens. Para pensar o conceito de formação, esse autor considerou 

como referencial a Teoria Crítica da Sociedade, notadamente da escola de Frankfurt. O método 

utilizado foi o qualitativo. Ao entrevistar alunos adolescentes de uma instituição pública, o autor 

observou situações que denotaram a falta do pensamento crítico dos alunos. Observou, ainda, 

que são escassas as possibilidades dos alunos de construírem uma relação autêntica com o 

conhecimento. Tal estudo concluiu que a educação escolar está fundamentada nas noções de 

integração e na adesão dos alunos à ordem social vigente por meio da adaptação aos padrões 

culturais ou aos signos modernizantes da sociedade contemporânea ou às exigências do mundo 

do trabalho, de modo que a escola não constitui espaço de formação para autonomia.  

Da mesma forma, Silva (2003) analisa a questão da escolha profissional, entretanto 

considerando as diferenças entre os alunos oriundos de escolas públicas e privadas. Segundo o 

autor, os alunos de escola particular projetam um ingresso futuro na universidade, enquanto os 

alunos da escola pública preocupam-se com o ingresso no mercado de trabalho. O referencial 

teórico escolhido encontra-se na psicologia sócio histórica e para a pesquisa utilizou-se os 

métodos quantitativos (coleta de dados) e qualitativos (entrevistas semiestruturadas).  Na 

conclusão, o autor destaca a importância da escola como um lugar para a construção de projetos.  

Em outro momento, Silva, (2010) em sua pesquisa de doutorado, aborda como os 

programas de orientação profissional podem colaborar na diminuição das vulnerabilidades 

sociais. Seus dados provinham de uma pesquisa realizada em duas escolas públicas, com grupos 

focais e aplicações de questionários, envolvendo, os alunos do 3º ano do ensino médio. O autor 

discutiu, nesse trabalho, importantes questões acerca das políticas públicas que envolvem a 

temática formação e trabalho e, constatou ainda, a ineficácia das políticas atuais em referência 

a este tema. Silva destaca que o tema de orientação profissional como política pública na escola 

secundária está sendo intensamente discutido nos Estados Unidos, na Europa e em outros 

países. No Brasil, porém, não há propostas bem-sucedidas neste campo e a ênfase do ensino 

médio na formação para o trabalho pode apontar a importância de programas de orientação que 

auxiliem o jovem a construir projetos profissionais que diminuam sua vulnerabilidade 

psicossocial. Interessa, diretamente para esta pesquisa, a ênfase que esse autor coloca no fato 

de, entre nós, o ensino médio estar atrelado à formação para o trabalho.  
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Em ambos os trabalhos acima apontados, Silva (2003, 2010) enfatiza que a falta de 

verdadeiros projetos que auxiliem o adolescente nesta escolha colabora para que ela não se 

realize de maneira plena e consciente, e, portanto, libertadora. Os discursos e falta de políticas 

afirmativas levam a uma colaboração para que o sistema vigente da classe dominante se 

perpetue, excluindo alguns grupos do exercício de determinadas profissões. A escola, em  

ensino médio, é a maior responsável pela formação deste momento na vida do adolescente para 

o autor.    

Em sua dissertação de mestrado, Audi (2006) pesquisou sobre a adolescência e suas 

expectativas quanto à inserção no mundo do trabalho e verificou que a construção dos projetos 

profissionais e acadêmicos de jovens que se encontram no final do ensino médio coincide com 

um momento de profundas transformações físicas e psíquicas, compreendido pela adolescência. 

Tal estudo pretendeu analisar a maneira como as expectativas de inclusão em um mercado de 

trabalho, marcado por incertezas, influenciam os projetos de jovens de distintas classes sociais, 

além de contribuir para o entendimento da adolescência na sociedade atual. A metodologia 

utilizada foi qualitativa e o autor entrevistou dezesseis adolescentes que cursavam o terceiro 

ano do ensino médio, sendo oito em uma escola pública e oito em uma escola particular. Em 

suas conclusões, Audi destacou que tanto os adolescentes da escola particular quanto os da 

escola pública tinham planos de cursar o ensino superior, porém os da escola pública 

vinculavam este plano à possibilidade de estarem empregados. Os jovens da escola particular 

estavam comprometidos com a manutenção de um status econômico conquistado pela família, 

e planejavam a entrada no mercado de trabalho, apoiando-se nas possibilidades abertas por seus 

pais. Logo, os mecanismos que os adolescentes utilizam para tentar conquistar autonomia 

financeira variam nas diferentes classes sociais, sendo que para os da escola pública analisada, 

estes mecanismos estão relacionados à dedicação aos estudos e ao esforço pessoal, enquanto 

que para os da escola particular existem possibilidades de trabalho abertas em negócios 

familiares, não contribuindo, desta maneira, para uma autonomia real desses jovens em relação 

aos seus pais. Esse trabalho converge com nossas hipóteses na medida em que ressalta o quanto 

o status social e econômico é determinante na formação de um projeto profissional. Vale 

ressaltar, contudo, que esse trabalho se diferencia da pesquisa em questão no que se refere à 

classe social dos alunos, tendo em vista que os públicos estudados eram socioeconomicamente 

diferentes em muitos aspectos. Além disso, o autor não chega a apontar de que maneira a escola 

contribui nessa construção prévia a que ele se refere.      

Guaraldo (2008) em sua dissertação de mestrado, apresentou um panorama em relação 

às expectativas que os jovens possuem em relação à escola. A observação da pesquisadora em 
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sua experiência docente referiu-se às dificuldades e “atritos” entre o ensino médio oferecido e 

a expectativa de aprendizagem dos jovens em relação à escola e, ainda, como o 

desconhecimento da realidade socioeconômica e cultural dos alunos e de seus sonhos têm 

criado descontentamentos entre estes que percorrem apaticamente (ou indisciplinadamente) o 

curso quase que, exclusivamente, para terminá-lo o quanto antes. A pesquisa realizou-se com 

alunos do 3º ano do ensino médio de uma escola estadual de São Paulo, na cidade de Itanhaém, 

a fim de constatar a visão deles sobre aspectos da realidade do ensino médio atual e sua 

contribuição na preparação para a vida, o futuro e o trabalho, tendo como foco o discurso desse 

jovem a respeito desses três assuntos. Nesta pesquisa, identificou-se os principais pontos de 

insatisfação e as expectativas desses jovens em relação a esse nível de ensino. A pesquisa 

empírica ocorreu por meio de reuniões com os alunos e estímulo ao diálogo, esses dados 

receberam um tratamento qualitativo – analítico descritivo.   

Tal estudo adquire relevância a esta pesquisa por apresentar duas contribuições 

importantes: as falas desses jovens pesquisados atreladas a discussão teórica e o histórico do 

ensino médio no Brasil. A autora concluiu em seu estudo que é de suma importância garantir 

uma qualidade de sujeito aos alunos do ensino médio, pois estes se encontram desestimulados 

a frequentarem a escola e frente a seus currículos, pois estão sempre em uma condição passiva 

e almejam torna-se mais ativos em seus processos educativos.  

A dissertação de mestrado de Hirt (2010) procedeu à uma análise das expectativas dos 

jovens sobre escolha e orientação profissional numa escola pública de ensino médio. Como 

apontamento inicial, a autora destacou que os jovens se sentem inseguros diante da escolha 

profissional, entretanto isso não causa sobressalto, pois esta questão sempre foi e continua 

sendo um entre os diversos dilemas a serem superados pela juventude. O objetivo desse estudo 

corresponde à compreensão e análise das expectativas dos jovens do terceiro ano do ensino 

médio de uma escola pública do município de Balneário Camboriú (SC) acerca da escolha 

profissional e como proposta de intervenção, propõe, futuramente, um serviço extracurricular 

de orientação profissional. De acordo com a autora, há poucas iniciativas das escolas públicas 

a este respeito, diversamente das escolas privadas. A pesquisa adotou a abordagem qualitativa 

por meio da coleta de dados fornecido por um questionário semiestruturado com perguntas 

abertas e fechadas aplicado a 99 jovens do sexo masculino e feminino, que cursavam o terceiro 

ano do ensino médio, entre 15 e 22 anos. No tratamento dos dados, fez uso de métodos 

descritivos e interpretativos para a análise de conteúdo. Os resultados da pesquisa revelaram 

certa insegurança dos jovens em relação à escolha profissional e demonstram que mesmo os 

jovens que já estão empregados sentem a necessidade de pensar em outras opções de emprego, 
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motivados por uma melhor remuneração, melhores condições de trabalho, qualidade de vida, 

formação acadêmica etc. A maioria dos jovens afirmou sentir necessidade de que haja mais 

reflexão sobre o mercado de trabalho, futuras profissões, habilidades e aptidões pessoais. A 

principal expectativa apontada por eles é a de uma educação de qualidade que contemple as 

questões relativas ao mundo do trabalho como meio de acesso ao mercado. Há, portanto, a 

necessidade de uma tomada de decisão por parte dos que geram as políticas públicas em prol 

da juventude através de ações concretas que possam contribuir com a qualidade da educação e, 

ao mesmo tempo, possibilitem reflexões críticas como forma de amenizar as desigualdades 

sociais vivenciadas pelos jovens, subsidiadas por políticas públicas em favor da juventude; a 

orientação profissional se destaca como uma entre as ações almejadas na área da educação e do 

trabalho.   

Baciano (2011) pesquisou sobre a formação da juventude na sociedade contemporânea 

no âmbito da educação escolar de nível médio, visando compreender a realidade do ensino 

médio paulistano e as expectativas juvenis em relação à escola, bem como identificar as 

dificuldades que ocorrem no processo de escolarização desses jovens. Orientada pela teoria 

crítica da escola de Frankfurt, a autora aponta, com base no conceito de formação proposto por 

Adorno (1995), que a constituição da juventude contemporânea vem sendo socioculturalmente 

estreitada, condicionada a espaços e circunstâncias limitantes. Os jovens, afirma Baciano, 

consideram inadequada e sem sentido a formação promovida, atualmente, pela escola e, diante 

de tal conjuntura, desenvolvem estratégias de adaptação e autopreservação. Seu primeiro 

capítulo faz referência aos aspectos que não podem ser desconsiderados acerca da adolescência 

e da realidade do ensino médio paulistano. A autora realizou um levantamento de pesquisas 

sobre o ensino médio e, através de uma dada periodização, destacou alguns aspectos em torno 

da relação juventude x escola que abordam como o jovem constrói esta relação e quais 

significados aponta para ela.  

Por meio de diferentes abordagens, os trabalhos acima destacados consideram que a 

escolha profissional na adolescência se relaciona a vários fatores: escola, família, amigos e 

questões socioeconômicas. Ainda, esses fatores são perpassados pelos sentidos individuais e 

pelos significados atribuídos ao mundo do trabalho e a da profissão. Dicotômicos ou ambíguos, 

entre marcos regulatórios, práticas e discursos, tais significados e sentidos parecem apontar para 

um desejo de reformulação dos níveis de formação, sobretudo no ensino médio por parte das 

instituições e dos próprios alunos.  
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1.2 Contextos do ensino médio: diretrizes legais e análises  

 

No sistema educacional brasileiro, o ensino médio, correspondente aos três últimos anos 

da educação básica, adquire notório destaque uma vez que diversas opiniões sobre esse nível 

de ensino demonstram o quanto a sua identidade ainda permanece um campo aberto a 

intervenções. Debatido quase sempre pela ótica da falta de interesse dos jovens, do fracasso 

escolar e dos altos índices de evasão, só aponta o quanto ainda precisa ser repensado. Entretanto, 

este problema não é restrito somente ao Brasil, pois em países em que esse nível de ensino ainda 

não foi universalizado, ou mesmo, em países que essa realidade já ocorreu, esses problemas e 

desafios ainda persistem.  (FLEURY e MATTOS, 1991).  

Autores como Baciano (2011), Krawczyk (2009), Kober (2009), Sposito (2000) e Cury 

(1998), parecem unânimes em afirmar que, no atual modelo educacional escolar, o ensino 

médio foi resumido à ponte de acesso à universidade e ou à formação profissional técnica. Para 

compreender de que modo ele foi adquirindo essas feições é importante recuperar seu contexto 

histórico e político.  

O ensino médio consolidou-se no Brasil com uma dupla finalidade: “De um lado, a 

formação da mão de obra qualificada. De outro, a formação de elites políticas e profissionais, 

com uma finalidade propedêutica e socialmente distintiva” (Krawczyk, 2014, p. 78). 

De um modo geral, a escola desde o desenvolvimento do capitalismo, em todos os níveis 

de ensino, tornou-se uma instituição do capital e um instrumento pelo qual se legitimam as 

desigualdades sociais e mantêm-se os sistemas de dominação social. Porém, é durante o ensino 

médio que isso se torna mais notável, devido ao fato de que nesse momento são delineados e 

encaminhados projetos de vida e escolhas profissionais e assim estabelece-se algumas 

diferenças entre os públicos alvos, por exemplo, “para uns o foco nas habilidades profissionais; 

para outros, preparação para ascender ao alto saber desenvolvido pela humanidade” 

(KRAWCZYK, 2014, p. 78).   

No Brasil, a inclusão do ensino médio no âmbito da educação básica (a partir dos anos 

de 1990) e sua progressiva expansão demonstraram que a sociedade, apesar de não compreender 

ao certo suas possíveis funções, atribuiu-lhe uma importância como construção efetiva de uma 

política pública para ampliar os níveis de formação da nação. As desigualdades sociais e as 

demandas de novos trabalhos atrelaram o avanço econômico e político do país aos níveis de 

ensino.  

Para tornar relevante a discussão sobre o projeto de vida profissional dos adolescentes 

e a contribuição da escola nesse processo, buscou-se encontrar referências nos próprios 
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objetivos do ensino médio. Assim acerca dessa temática, encontrou-se nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs, 2000) e também na Lei de Diretrizes e Bases (LDB, 1996) o 

termo de preparação para o mundo do trabalho e formação cidadã como pressupostos de 

finalidade para o ensino médio que apontaram para a direção do objeto dessa pesquisa: 

 

O Ensino Médio, portanto, é a etapa final de uma educação de caráter 

geral, afinada com a contemporaneidade, com a construção de 

competências básicas, que situem o educando como sujeito produtor de 

conhecimento e participante do mundo do trabalho, e com o 

desenvolvimento da pessoa, como “sujeito em situação” – cidadão. 

(BRASIL, 2000, p.10)  
 

O pressuposto de uma identidade para o ensino médio norteia as discussões sobre esse 

nível de ensino, sendo assim, é necessário antes estabelecer uma discussão sobre esse aspecto. 

Nesse sentido, destaca-se que esse pressuposto ainda gera um debate árduo.  

De acordo com Nosella (2002), mesmo que a LDB 9.394/1996 tenha definido o trabalho 

como um os princípios norteadores do ensino médio, isso não constitui a definição de uma 

identidade para este nível de ensino.  Não é claro, para o autor, se a formação básica prevista 

para o trabalho consiste na formação de mão de obra para o mercado do trabalho ou em algumas 

instruções gerais para o mundo do trabalho.  Para definir a real identidade pedagógica do ensino 

médio, insiste Nosella, devemos partir da análise da estrutura social e do pressuposto da 

formação das novas gerações de modo que a:  

 

[...] estrutura social e desenvolvimento humano devem ser conjugados. 

Sem esquecer o processo histórico de produção, pano de fundo de nossa 

reflexão, é preciso também considerar o homem (aluno do 2º grau) que 

vive, diríamos quase ‘febrilmente’, o processo de negação da 

dependência e da imitação social (e familiar) à procura de sua 

responsabilidade, autonomia e criatividade. Nesse sentido, a 

especificidade pedagógica do ensino de 2º grau1 decorre da 

especificidade psicológica de sua clientela que implicitamente solicita 

da geração mais adulta uma formação sistemática e racional para o 

exercício da responsabilidade, a autonomia e da criatividade individual 

e coletiva [...] (NOSELLA, 2002, p. 111). 

 

Apresentando a temática da formação da juventude e sobre as possíveis finalidades do 

ensino médio, Giovinazzo Jr. (2015) também questiona este discurso que configura ao ensino 

médio um caráter intermediário, ou seja, como ponte. Para o autor, a escola deve ser um espaço 

                                                             
1 No ano da produção deste artigo o termo 2º grau ainda era utilizado para se referir ao hoje ensino médio.   
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de formação autêntico, sendo que deve ser dada ao estudante maior atenção durante a sua vida 

escolar.  

 

Desse modo, as indefinições, as ambiguidades, as incertezas, e todos os 

outros termos para definir ou caracterizar o Ensino Médio, possuem 

poucas chances de ser solucionados, uma vez que é vislumbrado mais 

o que deve acontecer após a conclusão da etapa final da educação básica 

(continuidade dos estudos no Ensino Superior ou entrada qualificada no 

mercado de trabalho) do que aquilo que pode acontecer ou acontece no 

período de três ou quatro anos que os jovens ( entre 14-15 e 17-18 anos) 

passam na escola. (GIOVINAZZO JR. 2015, p. 2)  

 

 

1.3 A trajetória histórica do ensino médio no Brasil 

 

Para uma adequada compreensão da trajetória dessa busca de identidade, objetivos e 

finalidades para o ensino médio no Brasil, é necessário analisar o seu desenvolvimento histórico 

ao longo do último século e assim observar como as políticas educacionais referentes a este 

nível de ensino têm expressado as determinações presentes na relação capital e trabalho e se 

mostram como forças marcantes na construção desses aspectos. Como observa Kuenzer:  

 

[...] a história do ensino médio no Brasil revela as dificuldades típicas 

de um nível de ensino que, por ser intermediário precisa dar respostas à 

ambiguidade gerada pela necessidade de ser ao mesmo tempo, terminal 

e propedêutico. Embora tendo na dualidade estrutural a sua categoria 

fundante, as diversas concepções que vão se sucedendo ao longo do 

tempo, refletem a correlação de funções dominantes em cada época, a 

partir da etapa de desenvolvimento das forças produtivas. (KUENZER 

2000, p. 13)    

 

No esforço de compreender a trajetória histórica do ensino médio no Brasil, recuperou-

se em conjunto as leis, decretos e documentos em vigor de cada período, pois assim, pode-se 

perceber como as reformas propostas estiveram atreladas ao contexto histórico, e como são 

resultado de escolhas políticas de cada época. Retomou-se assim alguns pontos que rememoram 

a formação educacional da sociedade brasileira no período imperial (século XIX) até os dias 

atuais, dando-se maior ênfase à construção do atual ensino médio.  

Nascimento (2007), ao recuperar a trajetória da consolidação do ensino médio no Brasil 

pontua que a sociedade brasileira traz em si o estigma da escravidão como uma de suas 

principais marcas. Desde o início da formação dessa sociedade, o trabalho manual foi 

considerado uma atividade de importância menor, desprovido de qualquer valoração social e 
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atribuído aos escravos e aos membros das camadas sociais mais baixas. Na sociedade colonial 

e imperial brasileira a educação formal era voltada para a formação da elite com enfoque em 

duas atividades específicas: as atividades político-burocráticas e das profissões liberais, 

excluindo dos bancos escolares a maior parte da população.  

De acordo com Cury (1998), até mesmo o “ensino primário reconhecido como tarefa 

dos “poderes gerais” e gratuito para os cidadãos sofria de severos limites impostos pela extensão 

territorial, pela demografia, pelo desinteresse das elites e da escravatura” (p. 76). Segundo o 

mesmo autor, “Só candidatos livres e privilegiados, de preferência do sexo masculino, tinham 

acesso ao ensino secundário”2.  

No início do século XX, o primeiro colégio a oferecer uma “espécie” de ensino gradual 

e orgânico foi o Colégio Pedro II no Rio de Janeiro: 

 

O colégio Pedro II inaugura, no Brasil, um ensino gradual e orgânico, 

enfatizando o que se poderia chamar de ensino clássico com matizes de 

ensino científico. Sem oferecer ensino elementar e enfatizando a função 

propedêutica, para os exames preparatórios de futuros bacharéis e 

médicos, pouco se podia esperar em termos de acesso mais amplo. 

(CURY, 1998 p. 76)   

 

Essa função propedêutica deixou sequelas nos modelos de concepção de ensino 

(sobretudo o ensino médio) que perduram até hoje. De acordo com o mesmo autor: “a função 

propedêutica, dentro desse modelo, tem um nítido sentido elitista e de privilégio com destinação 

social explícita” (p. 76).  

No entanto, foi na década de 1930 que o capitalismo, como uma ordem econômica-

social, se intensificou e se consolidou no Brasil. A expansão da indústria e as transformações 

na sociedade foram um marco para a mudança estrutural no país, fato que intensificou as 

concepções educacionais elitistas como pode-se ver na constituição de 1937, no artigo 129, ao 

afirmar que “o ensino pré-vocacional e profissional, destinado às classes menos favorecidas é, 

em matéria de educação, o primeiro dever do Estado”. Sobre essas mudanças destaca 

Nascimento (2007, p. 80): 

 

A modernização da sociedade brasileira realizada com o aceleramento 

do processo de industrialização e urbanização do país provocou o 

crescimento da demanda por formação escolar para todas as classes 

sociais. Com o crescimento urbano, surgiu a necessidade de dar padrões 

                                                             
2 O Ensino secundário no período iniciava-se no que seria a 5ª série do ensino fundamental e terminava no 

equivalente ao atual ensino médio. Entretanto, atualmente, a antiga 5ª série passou a ser o 6º ano no sistema de 9 

anos da educação básica.   
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mínimos de comportamento social à população e com a expansão da 

indústria, a procura por mão-de-obra qualificada. Essas necessidades 

prementes mobilizaram as elites intelectuais e dirigentes políticos a 

reivindicar por reforma e a expansão do sistema educacional brasileiro.  

 

Nesse período, a primeira tentativa de reformular os modelos de educação realizou-

senetas t com a reforma de Francisco Campos, no início da década de 1930, através do decreto 

nº 18.890/31, que estabeleceu a modernização do ensino secundário nacional. Sobre esse fato, 

encontra-se nas atuais DCNEM (2011) a seguinte referência: “Apesar de modernizadora, essa 

reforma não rompeu com a tradição de uma educação voltada para as elites e setores emergentes 

da classe média, pois foi concebida para conduzir seus estudantes para o ingresso nos cursos 

superiores” (p. 153). No entanto, Romanelli (1993) reconhece que os méritos da reforma 

empreendida pelo ministro conferiram a organicidade, o estabelecimento do currículo seriado, 

a frequência obrigatória, os dois ciclos fundamental e complementar e a obrigatoriedade de 

cursá-los para o ingresso no ensino superior (ROMANELLI, 1993 apud NASCIMENTO, 2007 

p. 80).  

Igualmente Cury (1998), observa que a reforma empreendida por Campos deve ser 

considerada como uma reflexão de avanço, mesmo que pontualmente, pois o ministro criticava 

a ideia de um “curso de passagem” para esse nível de ensino. A separação apresentada entre 

um primeiro ciclo mais formativo (ensino secundário fundamental) e um outro segundo ciclo 

(cursos complementares) mais voltado ao ensino superior consolidou uma organização para o 

ensino secundário (futuro ensino médio). Entretanto, é preciso lembrar que os órgãos que foram 

criados tinham por objetivo cuidar do chamado “ensino profissional”. Pelo decreto nº 

19.560/31, criou-se a chamada Inspetoria do Ensino Profissional; mais tarde transformada em 

Superintendência do Ensino Profissional pelo decreto nº 24.558/34 diretamente vinculado ao 

Ministério da Educação e Saúde Pública. De acordo com Cury (1998 p. 78), “embora mantido 

o esquema dual, percebe-se, de um lado, a aproximação formativa à propedêutica, podendo a 

primeira ser terminativa e, de outro, percebe-se a manutenção da função profissionalizante em 

outra rede”.  

A partir da década de 1940, mediante a crescente industrialização do país, houve, por 

parte do Estado, um forte incentivo para que a iniciativa privada implantasse e mantivesse as 

chamadas escolas profissionais de Ensino Médio. Em 1942, a reforma do então Ministro da 

Educação Gustavo Capanema, a partir da chamadas Leis Orgânicas do Ensino3, estruturam o 

                                                             
3 Foi a partir de 1942, durante o Estado Novo (1937-1945) que a regulamentação do ensino foi organizada com 

base nas sugestões trazidas pela Reforma Capanema, sob o nome de Leis Orgânicas do Ensino que estruturaram o 
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ensino propedêutico em primário e secundário e o ensino técnico-profissional em industrial, 

comercial, normal e agrícola. Essa reforma não atenuou, mas intensificou o dualismo 

educacional cujo ensino secundário público tornou-se restrito às elites, enquanto que o ensino 

profissionalizante, às classes mais populares. A partir desta reforma, passou-se a utilizar as 

nomenclaturas dos cursos colegiais divididos nos tipos clássico e científico com três anos de 

duração e com o objetivo de preparar e direcionar os estudantes para o nível superior.   

Apesar dessa ação instrumental do ensino médio, houve igualmente uma forte tendência 

de conceber esse nível de ensino não só como preparação para a mão de obra qualificada, mas 

também para a formação cidadã.  No entanto, mesmo assumindo essa posição para a educação, 

as tensões sociais continuaram a se reproduzir e a escola manteve um papel de segregação, 

favorecendo os alunos de origem social mais elevada e reproduzindo, assim, desigualdades.   

Entretanto, somente na década de 1950, é que essa dualidade, ao menos no marco legal, 

apresentou-se de maneira menos intensificada. Sob a liderança de Anísio Teixeira, diluía-se a 

especificidade mercante de cada rede – a que separava o ensino clássico propedêutico do 

profissional – para garantir que qualquer modalidade garantisse o acesso ao ensino superior. A 

lei nº 1.076/50 garantiu que todo e qualquer primeiro ciclo do secundário daria acesso ao 

segundo ciclo, desde que o demandante completasse disciplinas não feitas. Cury (1998) afirma 

que a lei 1821/53 passou a garantir o acesso ao vestibular com o pressuposto de equivalência.  

A década de 1960 foi um período rico na produção de questionamentos à essa estrutura 

dual do ensino médio. Tratava-se de pontuar as consequências que esse modelo pode gerar 

intensificando as seletividades educacionais e sociais. Entretanto, eram comuns nas escolas 

secundárias, desse período, os cursos preparatórios e profissionais atrelados à formação básica. 

Apresentada essa contradição, a implementação de várias reformas resultou em avanços e 

retrocessos em direção a um ensino médio mais democrático: 

 

Algumas dessas reformas procuraram integrar os diferentes cursos e 

acabar com o caráter de terminalidade dos estudos profissionalizantes. 

[...] Outras pretendiam restringir a mobilidade educacional e reforçar a 

segmentação dos sistemas. (KRAWCZYK, 2014, p. 79). 

 

Entretanto, a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (nº 4.024/61) não 

alterou de forma significativa esse quadro dual. Conforme aponta Cury (1998):  

 

                                                             
ensino industrial, reformaram o ensino comercial e criaram o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – 

SENAI, como também trouxeram mudanças ao ensino secundário.   
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[...] mantendo a equivalência face ao acesso no ensino superior e 

resguardando as finalidades de cada ramo de ensino sob o conceito de 

ensino médio. O que se percebe nessa lei, é um destaque também dado 

a função formativa como sendo o desenvolvimento harmonioso das 

potencialidades do educando com vistas a formação de pessoas 

responsáveis. (CURY, 1998, p. 79)  

 

De forma conjunta, as mudanças estruturais no ensino no Brasil passaram por um 

período intenso no cenário político. Nos anos seguintes, em 1964, se instaurou um regime civil-

militar ditatorial no país. Esse regime foi caracterizado pelo autoritarismo, pela ênfase no 

crescimento econômico e pelas reformas institucionais, incluindo a educação (NASCIMENTO, 

2007, p. 82).  

 

Para Nascimento (2007, p.83):  

 

A política educacional do governo militar para o Ensino Médio tem uma 

visão utilitarista, sob inspiração da “teoria do capital humano”, ao 

pretender estabelecer uma relação direta entre sistema educacional e 

sistema operacional, subordinando a educação à produção. Desta 

forma, a educação passava a ter a função principal de habilitar ou 

qualificar para o mercado de trabalho.  

 

Segundo Hilsdorf (2003), no Brasil, a penetração da Teoria do Capital Humano se deu 

por meio dos acordos MEC/ USAID, durante o regime militar, este marcado por uma política 

centralizadora e desenvolvimentista baseado na indústria e no capital estrangeiro. Este foi um 

período que marcou uma intensificação nos projetos que atrelavam a educação básica à 

qualificação profissional. A autora destaca que na teoria do capital humano ocorre a 

supervalorização das áreas tecnológicas e do treinamento específico, sobrepondo-se à formação 

geral e gerando uma consequente desvalorização das humanidades e ciências sociais. Dessa 

forma, 

 

[...] o processo de educação escolar seja considerado como um 

investimento que redunda em maior produtividade e, 

consequentemente, em melhores condições de vida para os 

trabalhadores e a sociedade em geral. As habilidades e os 

conhecimentos obtidos com a escolarização formal representam o 

‘capital humano’ de que cada trabalhador se apropria: a teoria propõe 

que basta investir nesse capital para que o desenvolvimento pessoal 

aconteça. (HILSDORF, 2003, p. 123) 

 

Essa teoria foi adequada aos interesses do governo militar, pois de alguma forma 

procurava preparar e qualificar mão de obra rápida além da promessa da garantia de uma 
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ascensão social por meio dos estudos.4  Essas características foram marcantes para fundamentar 

as diretrizes governamentais que destacaram a educação profissionalizante como essencial para 

o desenvolvimento da nação.  

Na mesma direção, Charlot (2013) aponta de que maneira essas relações foram se 

estabelecendo e definindo algumas direções para uma concepção de educação, escola e 

consequentemente do próprio ensino médio:  

 

[...] foram implementados vários modelos de organização produtiva e 

social e, portanto, várias formas de articulação entre escola e a vida 

socioeconômica [...] seja qual fosse o modelo, o nível de entrada e 

permanência no mercado de trabalho passou a depender bastante do 

nível alcançado pelo indivíduo na escolaridade. A função de articulação 

entre ambos os níveis foi atribuída ao diploma, atestando a formação e 

abrindo as portas para o emprego. No estado desenvolvimentista, a 

ligação entre trabalho e educação é realizada, definida, garantida pelo 

diploma ou pela ausência dele. (CHARLOT, 2013, pp. 82-83)  

 

Nesse modelo estatal desenvolvimentista característico dessas décadas, a educação se 

tornou uma condição para que se ascenda ao mercado de trabalho. Isso gerou inclusive o mito 

da ascensão social, por meio da educação, em meios às camadas sociais mais baixas que 

estavam chegando à escola.  

No entanto, a reforma empreendida pelo governo dos militares para o ensino médio 

ocorreu com a Lei 5.692/71 que instituiu o ensino de 1º e 2º graus. Nessa reforma, o então 

chamado ensino de 2º grau passou a ser obrigatoriamente profissionalizante. De acordo com 

Nascimento (2007), essa reformulação concedia uma terminalidade ao ensino de 2º grau com 

claras intenções de levar os concluintes do sistema escolar diretamente ao mercado de trabalho, 

diminuindo, assim, a pressão por vagas no ensino superior. Dessa forma, a exigência das classes 

médias em relação a falta de vagas no ensino superior poderia ser “remediada”. Entretanto, essa 

tentativa de generalizar o ensino profissionalizante fracassou, em grande parte, por falta de 

recursos humanos e materiais conforme aponta Cunha:   

 

Fracassada, então, a política de profissionalização universal e 

compulsória no ensino de 2º Grau, a função contenedora que a ditadura 

dela esperava não chegou a ser desempenhada. Assim, a esperança de 

conter os candidatos ao ensino superior teve de ser providenciada neste 

grau mesmo, pela elevação das barreiras dos exames vestibulares. Ao 

                                                             
4 A teoria do capital humano atrela profundamente a educação aos interesses do capital, pois atribui ao indivíduo 

o dever de buscar sua preparação e qualificação como garantia de melhoria e ascensão social e ainda transformou 

a educação em “valor econômico”.   
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mesmo tempo, procurou-se incentivar os cursos superiores de curta 

duração, em especial os da área tecnológica [...], mas apartando os 

cursos e os estudantes das universidades, confinando-os nas escolas 

técnicas federais, então, rebatizadas de Centros Federais de Educação 

Tecnológicas. (CUNHA, 1994, p. 71)   

 

Cabe destacar que, na década de 1970 com a Lei 5.692/71, os objetivos para o ensino 

médio foram reformulados. Uma direção mais ampla foi apresentada e uma característica 

merece destaque na nova formulação da legislação: a ideia de um desenvolvimento de 

potencialidades conforme verifica-se no artigo 1º:   

 

Art. 1º - O ensino de 1º e 2º graus tem por objetivo geral proporcionar 

ao educando a formação necessária ao desenvolvimento de suas 

potencialidades como elemento de auto realização, preparação para o 

trabalho e para o exercício consciente da cidadania. (BRASIL, 1971)  

 

Apesar desse pequeno avanço em relação aos objetivos do, então, 2º grau, a Lei 5.692/71 

foi construída para elaborar um outro papel para o nível secundário, atual ensino médio, cujo 

aspecto mais relevante foi a ênfase no ensino profissionalizante.  Baciano (2011) destaca como 

esta ideia esteve presente na legislação e no projeto de educação naquela década, a qual a autora 

destaca como uma “profissionalização compulsória”. Nas palavras da autora:  

 

Nessa conjuntura compreende-se melhor a profissionalização 

compulsória prevista na LDB nº 5.692/1971 que preconizava um 

Ensino de Segundo Grau estritamente técnico. Essa diretriz atendia a 

um duplo objetivo: formar mão-de-obra qualificada necessária às 

indústrias que estavam sendo implantadas com o menor custo e fornecer 

uma formação específica, visando conter a demanda por expansão do 

Ensino Superior. (BACIANO, 2011, p. 51)  

 

Como observa-se, as principais mudanças introduzidas por esta lei foram a de estender 

a obrigatoriedade escolar para oito anos, extinguir o exame de admissão e a fusão dos antigos 

cursos primários e ginásio.  

A ideia de um sistema único para o ensino médio, em substituição aos sistemas 

propedêutico e profissionalizante de forma distinta, pelos quais os indivíduos eram obrigados a 

passar, independentemente, de sua origem de classe, com finalidade de qualificação para o 

trabalho através de uma habilitação profissional conferida pela escola, exerceu a função 

ideológica de produzir o consenso da sociedade a partir de uma justificativa de um princípio 

democrático.  

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/12124383/art-1-da-lei-de-diretrizes-e-base-de-1971-lei-5692-71
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Ao pretender oferecer uma habilitação profissional aos concluintes do ensino médio, a 

LDB de 1971 conferiu a esse nível de ensino uma nova função social: a de conter o aumento da 

demanda de vagas aos cursos superiores. Pretendia-se adotar o ensino técnico industrial como 

modelo implícito do ensino médio. Entretanto, observa-se que na prática, ele continuava a 

manter suas características propedêuticas de preparar os candidatos para o ensino superior, pois 

não havia um número suficiente de profissionais que suprissem a necessidade de ensinar os 

ofícios técnicos propriamente ditos (NASCIMENTO, 2007).  

Na década de 1970, muitas dificuldades foram encontradas nesse modelo de 

implantação e generalização de um ensino médio (2º grau) profissionalizante. Em 1972, com o 

parecer 45/72, recolocou-se a dualidade da educação geral e da formação profissional. Alguns 

anos mais tarde, em 1975, outro parecer foi publicado, de acordo com Nascimento (2007): “a 

concepção empregada nesse parecer, é de que a habilitação deixa de ser entendida como preparo 

para o exercício de uma ocupação, passando a ser considerada como preparo básico para a 

iniciação a uma área específica de atividade”. Sendo assim, a dualidade existente antes de 1971 

é retomada.  

De acordo com Kuenzer (1997, p. 19), o 2º grau passou a oferecer “uma formação mais 

abrangente, possibilitando uma visão ampla do mundo e uma adaptação mais fácil às mudanças 

ocorridas no âmbito do trabalho, através do domínio das bases científicas de uma profissão”. 

Outro parecer, em 1976, também apontava que o ensino, e não a escola deveria ser 

profissionalizante. Diante desse fato, conclui-se, então, que essa lei apenas reeditou o dualismo 

– propedêutico e profissionalizante – já posto nos modelos vigentes anteriores.   

  Observa-se, nesse contexto de avanços e retrocessos, uma discussão estrutural, na 

realidade a divisão entre propedêutico e profissionalizante já se dava no campo do trabalho em 

que há uma separação entre trabalhadores intelectuais e trabalhadores manuais e ainda exige 

que lhes sejam oferecidas modalidades diferentes de educação.  

Dessa forma, podemos notar como as funções para o ensino médio que repercutem até 

os dias atuais, foram aos poucos solidificadas. Cury (1998) indica as três funções básicas que 

foram atribuídas a esse nível de ensino. A primeira função é a formativa, a segunda a 

propedêutica e a terceira a profissionalizante. O autor argumenta que os papéis conferidos ao 

ensino fundamental e ao ensino superior já são determinados naturalmente, por isso, o debate 

sobre suas naturezas não são realizados com a mesma intensidade que o ensino médio: 
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[...] o ensino fundamental tem seu status definido para o conjunto de 

seus alunos. Dele se esperam os fundamentos da língua materna, a 

introdução às ciências naturais e sociais e a aprendizagem básica da 

aritmética, dentro de um clima de socialização escolar. [...] também o 

ensino superior possui uma função reconhecida para seus estudantes: a 

de propiciar a qualificação prévia à habilitação profissional, quer junto 

ao mercado (no qual muitas profissões gozam de reserva de mercado), 

quer junto as instituições de ensino pesquisa ou prestação de serviços, 

ligadas, via de regra, ao apoio e à oferta de serviço público. 

Reconhecido como restrito, graças a uma seletividade baseada no 

mérito, sofre as limitações advindas de um processo de ingresso mais 

fundado nas contradições sociais do que na avaliação de mérito 

respaldada no princípio de igualdade de oportunidades. (CURY,1998, 

pp. 74-75)  

 

Assim, observa-se que a função de preparação para o “mundo social” é de 

responsabilidade do ensino fundamental e a profissionalização é claramente um papel do ensino 

superior. Mas e o ensino médio como ficou mediante essas definições e objetivos? 

 

Expressando um momento em que se cruzariam idade, competência, 

mercado de trabalho e proximidade da maioridade civil, ele expõe um 

nó das relações sociais no Brasil, manifestando o seu caráter dual e 

elitista, através mesmo das funções que lhe são historicamente 

atribuídas: a função formativa, a propedêutica e a profissionalizante.        

(CURY, 1998 p. 75)  

 

Ainda assim para o autor, o ensino médio, do ponto de vista legal, não é nem porta para 

a educação superior e nem chave para o mercado de trabalho (CURY, 2007), portanto, apesar 

de ser considerado requisito para o ingresso na universidade ou no ensino técnico não há uma 

finalidade explícita para qual deve preparar.  

A década seguinte – 1980 – foi de profundas mudanças sociais, período marcado pela 

transição do regime militar para a democracia. Na legislação, uma mudança notável acerca da 

dualidade entre o ensino propedêutico e o ensino profissionalizante pode ser percebida através 

da lei nº 7.044/82, que alterou a prerrogativa de uma “profissionalização compulsória” 

transformando a qualificação para o trabalho em preparação para o trabalho, sendo que essa 

compulsoriedade passou a ser a critério do estabelecimento de ensino.   

Sobre este período, pode-se afirmar que um dos maiores marcos se refere à promulgação 

da Constituição Federal de 1988. É nessa Constituição que é alterada as nomenclaturas de 1º e 

2º graus para ensino fundamental e ensino médio. As relações entre educação e democracia 

puderam ser reafirmadas durante a construção da Constituição, acerca dessa legislação, destaca-

se a “prerrogativa da universalização do ensino médio” conforme o artigo 245 e a emenda 

constitucional nº 14 (BRASIL,1988). Outro fato importante foi que, durante a década de 1980, 
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tramitaram na Câmara diversos projetos de LDB e neles haviam pistas importantes acerca do 

ensino médio e, sobretudo, a respeito de suas novas articulações com o ensino técnico-

profissional.  

 De acordo com Nascimento (2007), é na década de 1990 que mudanças estruturais 

puderam ser notadas com maior evidência. Primeiro, em relação à inserção do país na economia 

mundial, fato esse que passou a considerar a elevação dos níveis educacionais da população 

como um diferencial de competitividade em relação aos outros países pertencentes à lógica de 

uma economia global. O mesmo autor ainda afirma que “o novo paradigma produtivo impunha 

requisitos de educação geral e qualificação profissional dos trabalhadores, em oposição à 

formação especializada e fragmentada fornecida no padrão Taylorista”. O sistema educacional 

brasileiro, assim como em outros países, será transformado e reformado sob influências dos 

organismos multilaterais, como a Organização das Nações Unidas por meio da UNESCO, a 

Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) e, principalmente, o Banco 

Mundial (organismo multilateral para o financiamento) (PEREZ GÓMEZ, 2001; 

NASCIMENTO, 2007). O objetivo do Banco Mundial foi, através de diretrizes políticas para 

os então “países periféricos”, conter a pobreza e ajustá-los à nova ordem mundial. Os anos 1990 

foram então marcados pelo avanço e consolidação do neoliberalismo no Brasil e no mundo.  

  Em um primeiro momento, para melhor compreender as transformações que o ensino 

médio passara na década de 1990, atenta-se para a LDB de 1996. A legislação estabeleceu que 

o ensino médio é a etapa que completa a educação básica, definindo-a como conclusão de um 

período de escolarização e confere a esse nível de ensino o estatuto de direito de todo cidadão 

de caráter geral como verifica-se no art. 21:  

 

Art. 21. A educação escolar compõe-se de: 

I - educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental 

e ensino médio; 

II - educação superior. 

(BRASIL, 1996, p. 14)  

              

               E no artigo 35 pontuam-se sobre as finalidades do ensino médio: 

 

Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração 

mínima de três anos, terá como finalidades:  

I – a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos 

no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;  

II – a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 

continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com 
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flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento 

posteriores;  

III – o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 

formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 

pensamento crítico;  

IV – a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos 

processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de 

cada disciplina. (BRASIL, 1996, p. 18)   

 

Na LDB de 1996, é configurado ao ensino médio um caráter de terminalidade. A 

educação é tomada em seu caráter geral e coloca o sujeito como produtor do conhecimento e 

participante do “mundo do trabalho”. Assim, conforme nota-se a respeito destes dois aspectos 

- a preparação para o trabalho e a formação humana – continuaram a nortear o debate sobre a 

identidade do Ensino Médio. O que modificou em relação ao debate foram as perspectivas mais 

“sociais” e “econômicas” que ampliaram e problematizaram as funções educacionais como um 

todo, postas pelas condições de transformação no cenário político e econômico causadas pelo 

avanço e consolidação do neoliberalismo, conforme aponta Krawczyk (2011 p. 759): 

 

Sob a hegemonia da teoria do capital humano e em sintonia com os 

princípios da meritocracia, presumia-se que, com o prolongamento de 

uma base comum a todos os alunos, a escola poderia exercer uma 

função compensatória, igualando as oportunidades dos diferentes 

setores sociais. E a igualdade de oportunidades escolares se 

transformaria em igualdade de oportunidade sociais, dada a forte 

associação entre, ocupação, salário e nível educacional.  

 

Alguns anos após a consolidação e promulgação da LDB de 1996, o que orientou o 

debate acerca da identidade do ensino médio, sob o viés de uma discussão curricular, foram os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (2000). Logo no início do documento são apresentadas 

algumas contradições que permearam a discussão sobre a função e as concepções desse nível 

de ensino e de acordo com o documento o novo modelo de formação deveria ser pautado nos 

seguintes elementos:  

 

A formação do aluno deve ter como alvo principal a aquisição de 

conhecimentos básicos, a preparação científica e a capacidade de 

utilizar as diferentes tecnologias relativas às áreas de atuação. Propõe-

se, no nível do Ensino Médio, a formação geral, em oposição à 

formação específica; o desenvolvimento de capacidades de pesquisar, 

buscar informações, analisá-las e selecioná-las; a capacidade de 

aprender, criar, formular, ao invés do simples exercício de 

memorização. (PCNs, 2000 p. 5)  
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Uma forte característica presente no texto desses PCNs de 2000 refere-se ao discurso 

das competências. Tal alocução é fruto das influências dos documentos produzidos no âmbito 

das organizações multilaterais que, conforme citou-se anteriormente, orientaram as reformas 

educacionais e inseriram uma nova política educacional no Brasil. De acordo com os PCNs, os 

objetivos do ensino médio são “a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual 

e do pensamento crítico”. (p.13) ainda “o que se deseja é que os estudantes desenvolvam 

competências básicas que lhes permitam desenvolver a capacidade de continuar 

aprendendo”.(grifos nossos)  Também com o apoio da criação da Base Nacional Comum – que 

ainda se encontra em discussão – como prerrogativa da LDB, o ensino médio foi reformulado 

e articulado nas seguintes áreas: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências da 

Natureza, Matemática e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias. 

Em relação à questão do trabalho ou da profissionalização, o documento lançou-se mais 

“tímido” afirmando que “considerará as possibilidades de preparação básica para o trabalho e 

o aprofundamento em uma disciplina ou uma área, sob forma de disciplinas, projetos ou 

módulos em consonância com os interesses dos alunos e da comunidade a que pertencem”. De 

acordo com os PCNs, essa “nova concepção para o ensino médio” superou a dicotomia presente 

na Lei nº 5.692/71, pela qual o 2º grau se caracterizava por uma dupla função: “preparar para o 

prosseguimento de estudos e habilitar para o exercício de uma profissão técnica” (BRASIL, 

1971, s/p).  

Em consonância com o contexto de mudanças que afetaram a década de 1990, destaca-

se o avanço e crescimento das escolas particulares que ofereciam o ensino básico. De acordo 

com Alves, a justificativa para esse avanço – que encontrará nos anos 1990 um campo aberto 

para seu crescimento – aconteceu pelas seguintes razões:  

 

Em função do crescimento demográfico da classe média, a partir dos 

anos 1950 e 1960, e da incapacidade da escola confessional em 

acompanhar o crescimento da demanda, os estabelecimentos escolares 

mantidos por educadores e empresários da educação se veem em 

vertiginoso crescimento a partir dos anos 1970. O desenvolvimento 

econômico do país, a precária qualidade do ensino público e a crescente 

qualidade do serviço educacional prestado pela escola particular 

propiciam o crescimento do setor privado tendo à frente empresários e 

dirigentes extremamente competentes e organizados na gestão 

educacional. É o boom do ensino privado, em um primeiro momento na 

educação básica, e, a partir dos anos 1990, também no ensino superior. 

(ALVES, 2009)  

 



35 
 

 

É necessário pontuar que os dois sistemas de ensino – o público e o privado – 

compartilham das mesmas diretrizes curriculares e estão sob a mesma legislação em vigor. No 

entanto, outra abertura na LDB de 1996 deu uma maior autonomia de organização e 

flexibilidade curricular e de organização desses modelos escolares, gerou propostas e modelos 

diferenciados de educação que servirão de base para a apresentação da produção de um discurso 

de educação como serviço.   

Para melhor compreender as diferenças entre esses dois modelos, deve-se destacar que, 

no sistema público de ensino, concebe-se a escolarização como obrigatória, gratuita e como 

instrumento de uma política pública. A educação é concebida, portanto, como um serviço 

público que deve alcançar todo cidadão. Dado o seu caráter democrático, deve apresentar uma 

neutralidade e pluralidade ideológica e cultural. Os docentes em grande parte são funcionários 

públicos, e dentro das restrições e condições impostas pelo currículo comum, o profissional tem 

a liberdade de intervenção e prática pedagógica mais adequada em cada situação. (PÉREZ 

GOMEZ, 2001, pp. 141-142).  

 Quanto ao sistema privado de ensino, este não concebe a escolarização como um 

instrumento a serviço da política democrática. A escolarização é um instrumento a serviço do 

mercado e está sujeita as suas próprias regulações, e em parte também pelo Estado. Uma 

característica própria do neoliberalismo é que este não concebe o Estado como instrumento 

coletivo para compensar as desigualdades que o mercado provoca, mas como uma instância 

política reguladora. Gozam de plena liberdade em seus ideários e imposições ideológicas, 

porque pode ser escolhida pelos indivíduos ou por seus pais de maneira livre. As escolas não 

se parecem entre si, mas podem diferenciar-se de modo notável em suas orientações 

pedagógicas, organização social e estrutura física, elementos que são considerados como um 

atrativo e como fator de avaliação social. Os profissionais são contratados e gozam de pouca 

liberdade, pois devem estar atentos aos ideários da escola, devem, por sua natureza trabalhista, 

contribuir para o êxito do produto, e recebe sua valoração através da realização e dos resultados 

das avaliações externas ou dos rendimentos acadêmicos (PÉREZ GOMEZ, 2001).  

 A procura pelo ensino privado, sobretudo o ensino médio, esteve e está atrelada à forma 

que a família concebe o papel da escola na vida de seus filhos. Em grande parte, as escolas 

particulares são cobradas a apresentarem um “ensino de excelência” que se coadune com a 

lógica do mercado. Hoje, essa alternativa ao ensino público se tornou um produto a ser 

consumido. O efeito principal desse consumo é a entrada desses alunos no ensino superior em 

faculdades públicas, de preferência. Ao que Pérez Gomez denomina como flexibilidade e 

mudança, acrescenta-se outros quesitos avaliadores de uma “educação de qualidade”, tais 
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como: eficiência, produtividade e resultados rápidos e precisos. Assim, no âmbito do ensino 

privado para o ensino médio prevaleceu, em sua grande parte, duas funções: a propedêutica e a 

formativa. Os incentivos dessas escolas para o ingresso de seus alunos nas universidades 

demonstram esse aspecto de forma clara.  

 Pontuadas algumas características acerca do ensino médio privado no Brasil, pode-se 

questionar como os documentos, que foram posteriormente formulados, continuaram a 

apresentar a discussão sobre a identidade desse nível de ensino.   

Em 1998, ainda na gestão FHC, foram formuladas as primeiras Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o Ensino Médio que tinham por base a LDB e os pareceres do Conselho 

Nacional de Educação (CNE). Aprofundadas, em relação aos Parâmetros Curriculares 

Nacionais de 2000, essas Diretrizes estavam em consonância com os objetivos de 

desenvolvimento econômico da época. Conjuntamente a formulação dessas legislações e 

diretrizes também o Plano Nacional da Educação (PNE), promulgado em 2001 (lei nº 10.172), 

estabeleceu, em termos legais, diversas metas a serem atingidas no ensino médio até 2011. Entre 

elas destaca-se:  

 

• Oferecer vagas que, no prazo de cinco anos, correspondam a 50% e, 

em dez anos, a 100% da demanda por ensino médio, em decorrência da 

universalização e da regularização do fluxo de alunos no ensino 

fundamental;  

• Melhorar o aproveitamento dos alunos do ensino médio, de forma que 

atinjam níveis satisfatórios de desempenho definidos e avaliados pelo 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB), pelo 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e pelos sistemas de 

avaliação que venham a ser implantados nos estados;  

• Reduzir, em 5% ao ano, a repetência e a evasão, de forma que se 

diminua para quatro anos o tempo médio para conclusão desse nível;  

• Assegurar, em cinco anos, que todos os professores do ensino médio 

possuam diploma de nível superior, oferecendo, inclusive, 

oportunidades de formação, nesse nível de ensino, àqueles que não a 

realizaram;  

• Promover, no prazo de um ano, padrões mínimos nacionais de 

infraestrutura, compatíveis com as realidades regionais. (PNE, 2001, p. 

24)  

 

No entanto, é no governo Lula (2003-2011) que as novas diretrizes ganharam um 

contorno diferenciado e procuraram trazer ao ensino médio uma identidade mais definida. Em 

primeiro lugar, porque é nessa gestão que o ensino médio será considerado como uma 

prioridade em relação a gestão anterior que priorizou a universalização do ensino fundamental. 

Durante a referida gestão, alguns avanços puderam ser notados como a criação do FUNDEB 
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(Lei nº 11.494/2007)5, a formulação e implementação do Plano do Desenvolvimento da 

Educação (PDE) e a consolidação do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), do 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e do Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB)6.   

Entretanto, o que caracterizou e sintetizou os objetivos e aspirações do “novo modelo 

de educação” foram as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica de 2011. Nessas 

diretrizes, encontram-se orientações, objetivos, finalidades e ações que deveriam ser incluídas 

como práticas pedagógicas e institucionais. Acerca desse documento, buscou-se compreender 

como o mesmo concebe a identidade e as finalidades para o ensino médio. Assim, encontrou-

se uma definição inicial:  “a identidade do Ensino médio se define na superação do dualismo 

entre propedêutico e profissional”. Ao contrário dos documentos e legislações anteriores, esse 

se propõe, de maneira direta, a combater a visão dualista sobre o ensino médio.  

Sobre esse aspecto apontam as DCNs : 

 

O Ensino médio corporifica a concepção de trabalho e cidadania como 

base para a formação, configurando-se enquanto educação básica. A 

formação geral do estudante em torno dos fundamentos científico-

tecnológicos, assim como sua qualificação para o trabalho sustentam-

se, nos princípios estéticos, éticos e políticos que inspiram a 

Constituição Federal e a LDB. Nesse sentido, não é possível 

compreender a tríplice intencionalidade expressa na legislação de forma 

fragmentada e estanque.  (BRASIL, 2011, p. 169)  

  

O “novo ensino médio” preconizado, a partir das novas DCNs e das metas do PNE 

(Plano Nacional da Educação 2001-2010), procuraram abordar novos sentidos para a relação 

entre educação e trabalho. O trabalho não é mais tomado na sua dimensão única e 

exclusivamente profissionalizante, mas sim, como um princípio educativo, conforme indicado 

nas Diretrizes:  “a concepção do trabalho como princípio educativo7 é a base para a organização 

e desenvolvimento curricular em seus objetivos, conteúdos e métodos” (p. 169).  

O que significa então considerar o trabalho nessa perspectiva? “Equivale a dizer que o 

ser humano é produtor de sua realidade e, por isto, dela se apropria e pode transformá-la. 

                                                             
5 Anteriormente ao FUNDEB, outro fundo na gestão FHC já havia sido criado em 1997: o FUNDEF (Fundo de 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental), que objetivava financiar e prover recursos apenas para o Ensino 

Fundamental, o FUNDEB, por sua vez, resultou na ampliação de recursos de financiamento para o Ensino infantil 

e o Ensino médio.   
6 Que podem ser considerados instrumentos de continuidade das políticas neoliberais.   
7 A concepção deste “trabalho como princípio educativo” encontra em Gramsci suas fundamentações.  
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Equivale a dizer, ainda, que é sujeito de sua história e de sua realidade. Em síntese, o trabalho 

é a primeira mediação entre o homem e a realidade material e social” (p. 169).  

A concepção de trabalho na sociedade capitalista será abordada de maneira mais 

aprofundada no segundo capítulo desta pesquisa. No entanto, cabe observar neste momento, 

que o ensino médio tem como eixo fundamental a formação para o trabalho ou como ainda 

denominado o “mundo do trabalho”.  

Na busca por construir uma identidade para o ensino médio, observa-se nas DCNs a 

seguinte orientação:  

 

A definição da identidade do Ensino Médio como etapa conclusiva da 

Educação Básica precisa ser iniciada mediante um projeto que, 

conquanto seja unitário em seus princípios e objetivos, desenvolva 

possibilidades formativas com itinerários diversificados que 

contemplem as múltiplas necessidades socioculturais e econômicas dos 

estudantes, reconhecendo-os como sujeitos de direitos no momento em 

que cursam esse ensino (BRASIL, 2011, p. 176)  

 

E ainda,  

Busca-se uma escola que não se limite ao interesse imediato, 

pragmático e utilitário, mas, sim, uma formação com base unitária, 

viabilizando a apropriação do conhecimento e desenvolvimento de 

métodos que permitam a organização do pensamento e das formas de 

compreensão das relações sociais e produtivas, que articule trabalho, 

ciência, tecnologia e cultura na perspectiva da emancipação humana 

(BRASIL, 2011, p. 176)  

 

Considerando-se essas orientações, pode-se inferir que, ao menos no campo político, o 

ensino médio deve ser pensando a partir do seguinte objetivo: a construção de sujeitos de 

direitos, emancipados e portadores de uma formação diversificada. Nesse sentido, Kuenzer 

(2000, p. 36) também aponta que os objetivos do ensino médio podem ser resumidos “no 

compromisso de educar o jovem para participar política e produtivamente do mundo das 

relações sociais concretas com comportamento ético e compromisso político, através do 

desenvolvimento da autonomia intelectual e da autonomia moral”.  

A pergunta “ensino médio para quê? ” Reflete tensões sociais que são produzidas nessa 

busca por uma “finalidade”. Objetivá-lo como formação geral para a profissionalização, para 

formação cidadã ou para a universidade demonstra que até mesmo o currículo não se encontra 

bem definido. Em alguns momentos, na formação da sociedade brasileira essa dicotomia se fez 

presente por meio de legislações e políticas públicas e, ainda hoje, permanece conforme aponta 

Giovinazzo Jr:   
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[...] considera-se que ainda predomina, no Ensino Médio, a ênfase na 

chamada formação intelectual, mesmo quando o objetivo é capacitar 

tecnicamente os alunos, como é o caso da educação profissional. Essa 

situação parece se configurar em decorrência da preocupação excessiva, 

que acompanha o debate sobre as finalidades e a função social da 

escola, com a continuidade dos estudos – preparação para a fase 

seguinte da escolarização – e com a inserção no mercado de trabalho – 

preparação para a vida profissional. (GIOVINAZZO JR, 2015 , p.1)  

 

Ainda ligada à esses contextos se faz presente na estruturação dos objetivos e da 

identidade do ensino médio a questão da competência. O debate não é novo. Como visto, outros 

autores apontavam que a dicotomia entre a formação geral para o conhecimento das ciências e 

para a vida e a formação para o mundo do trabalho estavam presentes desde as primeiras 

concepções de escola. No entanto, esse contexto é necessário para entender duas questões 

preliminares já apontadas: “para que o ensino médio deve preparar? ” E “que pessoa está sendo 

preparada? ”, nessa direção tomamos o pensamento de Charlot (2013):  

 

Outro debate focaliza a questão da competência. Que seja no setor 

privado ou público, acabou a época do “funcionário”, que devia cumprir 

uma tarefa definida pela empresa ou instituição, e chegou o tempo do 

“profissional”, a quem incumbe resolver os problemas, desse 

profissional, não se esperam apenas conhecimentos, mas também 

competências que lhe possibilitam providenciar soluções em várias 

situações problemáticas. (CHARLOT, 2013, p. 87)  

  

Esse discurso é presente na sociedade de forma geral e estende-se nas esteiras da 

formação e da profissionalização como será aprofundado em capítulo posterior. Mas não se 

pode negar que esse discurso tem norteado parâmetros e diretrizes para o ensino médio 

atualmente.  Observa-se, dessa forma, como a preconização do sistema capitalista e neoliberal 

norteou a construção da busca de uma identidade formada para o ensino médio.  

Por fim, o debate sobre a identidade, objetivos e finalidades do ensino médio não se 

esgota. Ainda restam muitas dúvidas e questionamentos que não estão excluídos de um contexto 

social e das características da sociedade capitalista. Mesmo com a presença de alguns avanços 

em relação aos fundamentos progressistas, que se firmaram nas últimas décadas, nota-se que, 

na prática, as lógicas do mercado e o discurso das competências permaneceram e se 

intensificaram, configurando as relações e expectativas dos alunos com essa etapa da 

escolarização.  

Quando apresentadas propostas que procuram inserir, durante o ensino médio, a 

preparação profissional, elas são tomadas sempre do ponto de vista fragmentado e dualista.  
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A discussão fundamental que se propõe nesta pesquisa em relação ao ensino médio não 

é um “para quê”, mas um “em quê” preparar o adolescente. Porém, faz-se necessário ao 

implementar-se mudanças nas políticas e estruturas nesse nível de ensino, compreender os 

anseios e dificuldades que o jovem adolescente sente em sua formação, nesse sentido, após a 

identificação de alguns contextos de desenvolvimento referentes a esse nível de ensino, o 

próximo passo é compreender quem são os “sujeitos” que dele fazem parte sobretudo os 

adolescentes.    

 

1.4 Sujeitos do ensino médio: adolescência em debate  

 

As novas Diretrizes Curriculares do Ensino Médio (DCNEM) apontam para os 

estudantes como sendo sujeitos do processo educativo. Mas quem é esse 

“sujeito/aluno/adolescente” que chega a escola? De um ponto de vista interdisciplinar, verifica-

se a necessidade do estudo dessas conceituações nos campos das ciências sociais e da psicologia 

para compreender quem são esses sujeitos do ensino médio.   

Ao refletir sobre “juventude” ou “adolescência” é necessário, inicialmente, atentar para 

a historicidade desse conceito e suas peculiaridades culturais. O primeiro impasse encontrado 

está na dificuldade em categorizar esses sujeitos. São adolescentes? São jovens? Essas 

categorias remetem a uma mesma realidade? De acordo com Dick “juventude e adolescência 

não são sinônimos e remetem a realidades diferentes” (DICK, 2003, p.26). Em termos 

científicos, destacamos que: 

 

A psicologia tende a utilizar a noção de adolescência na perspectiva de 

uma análise que parte do sujeito particular e de seus processos de 

transformação e já as ciências sociais, em especial a antropologia e a 

sociologia, tendem a utilizar-se da noção de juventude centrando-se nas 

relações sociais passíveis de serem estabelecidas por sujeitos ou grupos 

particulares nas formações sociais, no processo de traçar vínculos e 

rupturas entre eles. (BAJOIT, 2003 apud DAYRELL e CARRANO, 

2014)  

 

O universo dessa pesquisa está inserido em uma determinada faixa etária (15 a 18 anos). 

Sendo assim, optou-se pelo uso do termo adolescência ao de juventude, uma vez que 

percebemos uma distinção conceitual importante. Assim, para os limites dessa pesquisa 

definimos que a adolescência corresponde à uma etapa de um período mais amplo de vida que 

é a juventude. 
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Etimologicamente, o conceito de adolescência é proveniente da língua latina (do latim 

ad para + olescere, ou seja, crescer ou crescer para). Porém, o entendimento que essa noção 

possui atualmente só ganha sentido a partir da formação das sociedades burguesas. É comum 

observar que os teóricos, ao se referirem à adolescência, geralmente a retratam como a fase 

mais problemática da vida do ser humano, pois é entendida como uma transição para o mundo 

adulto, logo, trata-se de um período de crise e confusão. No entanto, Becker (1985) afirma que 

“a questão do jovem como “problema” existe há muito tempo e acompanha toda a evolução da 

civilização ocidental” (p. 12).   

Até o século XVIII, não era possível ainda falar em adolescência, sendo esse momento 

da vida dos indivíduos definido como uma parte da infância. Com a ascensão da burguesia 

como classe dominante, houve mudanças na estrutura escolar, surgindo a formação primária e 

a secundária. Dessa forma, se estabeleceu uma gradativa diferenciação entre a idade e a classe 

escolar, possibilitando uma identificação e uma classificação mais adequada da adolescência 

(Becker, 1985, p. 58). A despeito dos discursos sociais que procuram definir a adolescência, 

juventude ou qualquer outra fase da vida por meio de dimensões biológicas e etárias, é preciso 

destacar que essas classificações são construções históricas e culturais, portanto, discursivas.  

No início do século XX, a antropóloga norte-americana, Margaret Mead realizou um 

estudo em Samoa, no Pacífico Sul, no qual identificou que a transição entre os papéis da 

infância para o adulto se processa de formas diversas de como ocorre na nossa sociedade. Em 

Samoa, afirma Mead que nenhuma mudança básica ocorre na adolescência e o adolescente 

parece não enfrentar conflitos morais, ideológicos, psicológicos que parecem ser a marca dessa 

fase da vida na sociedade na qual estamos inseridos. Não existe lá, portanto, o que costumamos 

denominar de crise da adolescência (MEAD, 1968). Mas se essa antropóloga destacou que as 

características que se atribui a determinadas fases da vida, longe de serem dados biológicos, 

devem ser lidos como construções socioculturais, existem pesquisas históricas de grande 

relevância que salientaram que algumas fases da vida consideradas como universais ou 

temporais foram construídas historicamente em momentos particulares da formação do 

ocidente, como parece ser o caso de “História Social da Criança e da Família”, do historiador 

francês Philippe Ariès. Neste livro, o autor argumenta que a infância não existiu sempre e que 

ela foi uma construção histórica ocorrida entre o final da idade média e o início da era moderna, 

na Europa (ARIÈS, 2014). 

Em vez de tomar a adolescência como um dado biológico ou universal, pode-se entendê-

la como uma construção sócio histórica peculiar à sociedade ocidental como forma de 

desnaturalizá-la. Não se pode afirmar de maneira categórica que todos os sujeitos, em todas as 



42 
 

 

culturas, passam pela referida fase da mesma forma e com a mesma intensidade, com exceção 

de algumas mudanças fisiológicas corporais externas que podem ser notadas. Nem todos os 

indivíduos da mesma faixa etária – os supostos “adolescentes” – frequentam a escola, realizam 

escolhas profissionais, prestam vestibulares, priorizam o sexo e são “rebeldes” com os pais e 

com as instituições sociais de maneira geral. Cabe, portanto, realizar uma crítica à esta 

perspectiva universalista que não toma as particularidades como fundamentais para a 

compreensão da adolescência.  

Uma vez definido que não se pode universalizar a adolescência, pode-se, então, reportar-

se à nossa sociedade. Segundo Becker: 

 

Do ponto de vista do mundo adulto, isto é, o sistema ideológico 

dominante, o adolescente é um ser em desenvolvimento e em conflito. 

Atravessa uma crise que se origina basicamente em mudanças 

corporais, outros fatores pessoais e conflitos familiares. E finalmente, é 

considerado “maduro” ou “adulto”, quando bem adaptado à estrutura 

de sociedade, ou seja, quando ele se torna mais uma “engrenagem da 

máquina” (BECKER, 1985, p. 9)  

  

Neste estudo, é necessário esclarecer que a observação da adolescência será concebida 

dentro do contexto das sociedades ocidentais e capitalistas. Porém, mesmo no interior dessas 

sociedades, coexistem diferenças que devem ser destacadas. Como o objetivo desse trabalho é 

compreender a construção do projeto de vida profissional do estudante do ensino médio, 

buscou-se contextualizar a adolescência na sociedade contemporânea e, no Brasil de maneira 

particular, analisar como o conceito de “adolescência” e, consequentemente, o de 

“adolescente”, são mencionados nos documentos legislativos que regulamentam e orientam as 

práticas sociais com esses indivíduos.  Cabe lembrar, contudo, que as definições aqui acionadas 

não pretendem “forçar” uma concepção definitiva para esses conceitos, sendo antes um esforço 

de compreensão de práticas sociais e pedagógicas que foram adotadas em determinadas 

circunstâncias históricas.   

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), promulgado em 1990, 

adolescência é o período da vida localizado entre os 12 e os 18 anos de idade. Mas não parece 

haver, mesmo em termos oficiais, certezas sobre isso. Enveredando por esse caminho, 

Eisenstein (2005) destacou que as idades utilizadas pelos principais organismos multilaterais - 

ONU e OMC – também apresentam dessemelhanças. Segundo ela:      

        

[...] pela Organização Mundial da Saúde (OMS) entre 10 e 19 anos 

(adolescents) e pela Organização das Nações Unidas (ONU) entre 15 e 
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24 anos (youth), critério este usado principalmente para fins estatísticos 

e políticos. (EISENSTEIN, 2005, p. 6) 

 

 Como não há um consenso sobre a adolescência, Eisenstein (2005) propõe a utilização 

do termo juventude que amplia, cronologicamente, a ideia da fase biológica e psicológica:  

 

Usa-se também o termo jovens adultos para englobar a faixa etária de 

20 a 24 anos de idade (young adults). Atualmente, usa-se, mais por 

conveniência, agrupar ambos os critérios e denominar adolescência e 

juventude ou adolescentes e jovens (adolescents and youth) em 

programas comunitários, englobando assim os estudantes universitários 

e também os jovens que ingressam nas forças armadas ou participam de 

projetos de suporte social denominado de protagonismo juvenil. 

(EISENSTEIN, 2005, p.7) 
 

No Brasil, como lei complementar, foi aprovado em 2013, o Estatuto da Juventude que 

compreende as leis que caracterizam e abarcam os direitos e deveres da juventude como 

categoria social:  

 

Art. 1º Esta lei institui o Estatuto da Juventude e dispõe sobre os direitos 

dos jovens, os princípios e diretrizes das políticas públicas de juventude 

e o Sistema Nacional de Juventude (Sinajuve). § 1º Para os efeitos desta 

lei, são consideradas jovens as pessoas com idade entre quinze e vinte 

e nove anos de idade. (BRASIL, 2013, p. 9)  

 

O Estatuto acima não exclui ou anula a legislação anterior, o ECA, que ainda é 

majoritariamente utilizado como base legal para assuntos da infância e adolescência, porém 

amplia os direitos dos jovens, conferindo-lhes um caráter de cidadania mais legítimo. Pela 

leitura do estatuto, o que se compreende é que a adolescência passa a ser um grupo menor no 

interior de uma categoria mais ampla chamada de juventude: 

 

§ 2º Aos adolescentes com idade entre quinze e dezoito anos aplica-se 

a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente), e, excepcionalmente, este estatuto, quando não conflitar 

com as normas de proteção integral do adolescente. (BRASIL, 2013, p. 

10)  

 

As divergências apresentadas nas legislações evidenciam a dificuldade em formar um 

consenso sobre a idade que corresponde à adolescência. Como critério para a criação de 

parâmetros, é comum encontramos nas literaturas das áreas de saúde e educação a referência: 
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Adolescência é o período de transição entre a infância e a vida adulta, 

caracterizado pelos impulsos do desenvolvimento físico, mental, 

emocional, sexual e social e pelos esforços do indivíduo em alcançar os 

objetivos relacionados às expectativas culturais da sociedade em que 

vive”. [...] Sendo que [...] ”inicia com as mudanças corporais da 

puberdade e termina quando o indivíduo consolida seu crescimento e 

sua personalidade, obtendo progressivamente sua independência 

econômica, além da integração em seu grupo social”. (EISENSTEIN, 

2005, p.8) 

 

Essas definições, acima apresentadas, podem ao contrário de esclarecer, confundir, uma 

vez que as mudanças corporais, o crescimento e a formação da personalidade são definições 

absolutamente instáveis, que se alteram de indivíduo para indivíduo. 

Os estudos oriundos da Psicologia também têm se destacado nas definições acerca da 

adolescência. Stanley Hall, por exemplo, foi um dos primeiros a formular uma teoria sobre a 

adolescência nesse âmbito e a caracterizar a adolescência como um período de grande 

complexidade no estágio do desenvolvimento humano. Posteriormente, Anna Freud, (1895 -

1982), revisou alguns conceitos da psicanálise acerca da adolescência, no entanto, ainda a 

caracterizou como um “depois da infância”. Sullivan, (1892-1949), foi o primeiro autor a 

caracterizar a “pré-adolescência” como fase possuidora de características próprias, marcada por 

relações sociais amplas e relacionamentos profundos em que o indivíduo deixa o confinamento 

da família, centra suas atenções em círculo relativamente pequeno e adota um “melhor amigo”, 

o autor ainda destacava que o ingresso na universidade ou no mercado de trabalho deve ocorrer 

ao final da adolescência. 

Essas teorias, no entanto, consideravam ainda um sujeito universal, distante das 

realidades particulares de cada sociedade. 

Após traçar algumas considerações teóricas sobre a adolescência inicia-se a 

apresentação da teoria de Erik Erikson, uma vez que a análise feita por esse autor ainda é 

considerada referência para os estudos sobre a adolescência. Suas formulações sobre o que é 

adolescência ou o que é ser adolescente são recorrentemente acionadas. Contudo, é preciso 

considerar que as teorias de Erikson são frutos de um contexto histórico e social em que o autor 

estava inserido e, por isso, merecem ter alguns pontos problematizados e até mesmo revistos 

em alguns aspectos.   
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1.4.1 Erik Erikson sobre o desenvolvimento do adolescente 

 

A teoria de Erikson é procedente da psicanálise. Logo, toda a tradição psicanalítica do 

século XIX também contribui nesta teoria na compreensão do desenvolvimento humano.  

Porém, apesar desta forte influência, Erikson distanciou-se da psicanálise clássica 

quando compreendeu que essa teoria se concentrava intensamente no comportamento 

patológico e subjetivo e era distanciada de uma historicidade e dos aspectos culturais dos 

indivíduos. Nesse sentido, a produção de Erikson percorrerá outro caminho na sua busca de 

compreensão do ser humano.  

Além de ter estendido os estudos através de suas experiências antropológicas, sobretudo 

durante a guerra, o autor oferece uma visão mais abrangente sobre a formação da personalidade. 

Sua teoria sobre o desenvolvimento humano, formação da personalidade e a respeito da 

adolescência de maneira mais específica, contém traços dos estudos anteriores realizados por 

Hall, Freud e Sullivan, uma vez que esse autor retrata a adolescência como um período chave 

para o desenvolvimento da personalidade. Porém, ao contrário dos demais, propõe uma possível 

solução para o dilema da tempestade e tormenta vivenciada na adolescência e fornece um 

arcabouço conceitual para muitas das lacunas e facetas do desenvolvimento normal e patológico 

da adolescência (GALLATIN,1978). Rompendo com a visão mecanicista da psicanálise 

freudiana, Erikson apresenta uma perspectiva organicista, posto afirmar que o ser humano não 

pode ser dividido e visto de forma isolada por se tratar de um todo orgânico. Sua teoria não 

apresenta como foco a idade adulta, mas se estende da infância à velhice e compreende que 

cada fase é dinâmica e que se relacionam entre si.  

 A adolescência possui uma posição de destaque nas formulações teóricas de Erikson, 

porque considera decisivo esse período na formação da identidade. Segundo o autor, seria no 

final dessa fase que surgiria um sentido de identidade e, consequentemente, uma maturidade 

para a vida adulta. Todo o desenvolvimento do ser humano, composto por oito idades, é 

atravessado por crises, mas a maior delas é vivenciada na adolescência que está no meio do 

percurso, recapitula e desenrola as demais fases numa complexa relação dos diversos estágios.   

Para tornar mais claro o processo total, Erikson criou um “diagrama epigenético” que é 

dividido em duas coordenadas: horizontal e vertical, contemplando as oito idades do 

desenvolvimento do homem.  Nesta teoria, o período que para Erikson demarca a adolescência 

é caracterizado pelo conflito da Identidade x Confusão de papéis, esta fase compreende o 

período entre os 12 e18 anos. É a fase em que o adolescente desenvolve uma infinidade de 

novos meios de entender o mundo e de pensar a respeito dele. Além da necessidade da procura 



46 
 

 

de um parceiro romântico, para quem possa direcionar a sua libido, fator este já apontado pela 

psicanálise freudiana, outros fatores surgem neste momento, aponta Erikson, pois é um período 

marcado por decisões que serão tomadas e levadas por toda a vida adulta.  

O conflito nuclear da adolescência envolve a resolução de sete “conflitos parciais”8. Ao 

primeiro conflito, Erikson denominou como “perspectiva temporal versus confusão temporal”. 

É nesse momento que adolescente leva em conta aquilo que se tornou e aquilo que poderá se 

tornar. Na coordenação do seu passado e futuro há uma possibilidade de uma grande confusão 

temporal: 

[...] creio que todo adolescente se depara com momentos ao menos 

passageiros, em que entra em choque com o próprio tempo. Em sua 

forma normal e transitória, essa nova espécie de desconfiança resulta, 

rápida e ou gradualmente, em perspectivas que permitem e exigem um 

investimento intenso e até mesmo fanático no futuro, ou uma breve 

conjetura sobre uma série de futuros possíveis. (ERIKSON, 1976, p. 

181) 

 

O segundo momento de crise ou conflito parcial refere-se à “auto certeza versus 

inibição”. O planejamento do futuro e assimilação do passado produz certa autoconfiança. 

Nesse sentido: 

 

O jovem deve acreditar que sua história prévia forma um todo integrado 

e faz sentido, e também deve sentir que ele tem uma chance razoável de 

alcançar seus objetivos na idade adulta. (GALLATIN, 1978, p. 215)  

 

O adolescente, nesta fase, adquire, através do autoexame, a auto certeza. No entanto, 

uma forte inibição pode vir a ocorrer quando este avalia seus lucros e perdas: 

 

A inibição é uma nova edição daquela dúvida original que diz respeito 

à confiança que os pais merecem e que a própria criança merece, e 

somente na adolescência tal dúvida autoconsciente se refere à validade 

de todo o período da infância, que agora é deixado para trás, e, ainda, à 

confiança depositada em todo universo social, que agora é questionado.   

[...] esta vergonha se refere ao fato de que o jovem tem uma 

personalidade pública, exposta aos companheiros de sua idade e ao 

julgamento dos líderes. (ERIKSON, 1976, p. 183)   

  

É o momento em que ocorre a “independência” em relação à família e à tentativa de 

encarar as decisões por si mesmo. Um conflito que reaparece quando ele não deseja decepcionar 

a figura familiar, que representa um apoio, um paradigma. Mas não se deve esquecer que as 

                                                             
8 Não pontuou-se os sete conflitos parciais a que Erikson se refere, pois optou-se em compreender de maneira 

aprofundada somente os aspectos da adolescência de acordo com a teoria do autor.   
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fases apresentadas por Erikson não equivalem a uma sequência. As características ocorrem de 

modo parcial no desenvolvimento do adolescente, ora com mais intensidade, ora com menos.   

As duas próximas etapas são importantes para este estudo, pois apresentam uma 

abordagem que se encontra com nossas hipóteses iniciais em relação à capacidade quase que 

“autônoma” que o adolescente apresenta em relação às suas escolhas profissionais. Elas se 

referem à crise do papel da identidade presente e do conflito dos papéis futuros, o que gera no 

indivíduo uma estagnação em relação a atividades presentes, como a escola, por exemplo, e 

futuras, como no caso da busca por um emprego.   

Para Erikson, a adolescência é o momento em que o jovem está sendo preparado para 

definir o seu lugar na sociedade. Para que isso aconteça, o autor assinala que é necessário que 

descubra suas preferências e talentos, sendo, por isso, este momento um período de 

experimentação de papéis. É quando se dá a busca por uma fixação de papéis, no qual nascem 

os conflitos, identificada socialmente como as extravagâncias típicas da adolescência, 

considerado quase como um comportamento “delinquente”. E isso ocorre para que, na medida 

em que o adolescente vivencie essas experiências, afirme o seu papel social.   

Uma das escolhas mais importantes durante a adolescência é a que se refere ao trabalho. 

Todavia, corresponde à fase em que esta decisão é fortemente cobrada. Nossas sociedades 

ocidentais acostumaram, ao longo da história, associar trabalho à maturidade e definição de 

papel na sociedade. A escolha profissional é, sem dúvida, um elemento crítico na adolescência:   

 

As instituições sociais amparam o vigor e distinção da identidade 

ocupacional florescente, oferecendo um certo status de aprendiz aos que 

ainda estão aprendendo e experimentando uma moratória caraterizada 

por obrigações definidas e competições sancionadas, assim como por 

uma tolerância especial. (ERIKSON, 1976, p. 185) 

 

Aquilo que Erikson denomina “paralisia operacional”, que tanta preocupação causa aos 

pais e educadores, é a atitude de inércia frente aos novos desafios. Apesar de muitos 

adolescentes encontrarem seus papéis nas estruturas sociais, os que se consideram mal 

preparados desenvolvem pouca empatia em aplicar-se às atividades, tais como; escola e 

trabalho:  

 

Esta descrença na possibilidade de que jamais possam completar 

alguma coisa de valor...é acentuada naqueles que, por alguma razão, 

não sentem estar compartilhando de identidade tecnológica de seu 

tempo. Talvez o motivo seja que suas qualidades particulares não são 

apropriadas às finalidades produtivas da era da máquina, ou que eles 

próprios se consideram pertencentes a uma classe social (neste caso, a 
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classe alta se iguala perfeitamente à classe baixa) que não participa da 

corrente do progresso. (ERICKSON, 1976, p. 185)  

 

Na teoria de Erikson, além destas duas fases mencionadas, ocorrem ainda dois 

momentos na formação da personalidade do adolescente que o autor classifica como 

polarização sexual versus confusão bissexual, que pode ser demonstrado no aspecto do 

desenvolvimento sexual do adolescente, cuja vivência se projeta na construção do futuro da 

comunidade e a da construção dos seus laços de intimidade mais que isolamento. Neste aspecto, 

convém destacar que há necessidade de que o adolescente dirija a sua “energia libidinal” ao 

outro, sendo que o grupo se torna uma extensão de si e muitas vezes mais importante que a si 

próprio.  

Em seguida, ocorre liderança e sectarismo em contraponto à confusão de autoridade. 

Essa é a fase marcada pelo impacto encontrado nos diferentes objetivos, os quais ele terá que 

enfrentar em sua transição para a fase adulta: o estado, o (a) namorada(o), os pais, a autoridade 

dos patrões, os conflitos entre os pais e amigos, e, na busca de uma solução para toda esta 

confusão, ele deve comparar estes valores divergentes e formular sua crença pessoal em busca 

de sua identidade.   

Como aponta o autor, nessa fase, cuja confusão de autoridade está posta em vista de sua 

liderança e integração na comunidade, o adolescente deve desenvolver o que Erikson denomina 

como sendo um sentido de “comprometimento ideológico”. Ele deve crer que o que faz, fez, ou 

planeja, bem como seus objetivos, são compatíveis em um contexto mais geral com a sociedade, 

cuja função será a de lhe dar apoio, a fim de que não desenvolva uma confusão de valores.  

 Por fim, vivenciadas essas fases, o adolescente pode caminhar para uma cristalização da 

sua identidade. A partir dos diversos conflitos com os quais se depara, ele busca o seu sentido 

de individualidade e singularidade. De acordo com Erikson:  

 

A busca, na vida dos jovens, de algo e de alguém que seja autêntico, 

pode ser revelada através de uma variedade de iniciativas mais ou 

menos sancionadas pela sociedade. Ela frequentemente se esconde 

numa surpreendente combinação de devoção instável e súbita 

perversidade, algumas vezes mais devotada do que perversa, outras 

vezes mais perversa do que devotada. Entretanto, em toda a aparente 

variabilidade da juventude pode ser detectada a busca de alguma 

estabilidade na mudança, quer no rigor do método científico e técnico 

ou na sinceridade da obediência; na velocidade dos relatos históricos e 

de ficção, ou na justiça das regras do jogo; na autenticidade da produção 

artística e na falta de fidelidade da reprodução ou na sinceridade das 

convicções e na idoneidade dos compromissos. Esta busca é facilmente 

interpretada e muitas vezes vagamente compreendida pelo próprio 

indivíduo, porque a juventude, sempre decidida a aprender diversidade, 
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deve testar frequentemente os extremos, antes de estabelecer um 

determinado rumo. (ERIKSON, 1976, pp. 235-236)   

 

Este sentido de singularidade e individualidade é, de alguma forma, uma busca de 

fidelidade no realce de seu pertencimento à comunidade. São os aspectos criativos da formação 

da identidade que, em um aspecto dialético, recupera as tradições e valores passados e 

assimilam novas marcas em suas formações.  

Como observa-se, Erikson mantém uma tendência naturalizante e universalista da 

adolescência. O autor está situado notadamente em uma perspectiva de um adolescente 

“naturalizado” e quase que universal como pensado pelas sociedades burguesas, pela psicologia 

e a psicanálise. De modo geral, como se a adolescência representasse apenas uma fase dentro 

de limites orgânicos a ser equilibrada. Aspectos culturais, sociais, econômicos e de gênero não 

aparecem na discussão sobre a adolescência encontradas em Erikson, o que demonstra as 

lacunas que a teoria apresenta em relação à temática. Ainda assim, é preciso esclarecer que as 

proposições psicossociais de Erikson sobre a adolescência representam um esforço de definição 

que dá relevância ao social na formação da personalidade e apesar de suas limitações 

corresponde a uma teoria que se aproxima das ciências sociais.   

 

1.5 Considerações acerca da relação entre ensino médio e adolescência  

 

 Para pensar o ensino médio, seu histórico e possíveis projeções, faz-se necessário 

considerar os sujeitos que dele fazem parte, os adolescentes. Por isso, optou-se em tecer 

algumas considerações sobre o conceito de adolescência e dessa forma compreender as 

conjunturas do próprio ensino médio e como é entendido na sociedade brasileira.   

 A concepção aqui adotada de adolescência, pontuada suas perspectivas históricas e 

considerando-se a perspectiva teórica de Erikson, compreende essa fase sob um olhar 

desnaturalizado, em que os significados de adolescência são construídos de maneira dialética e 

situada social e historicamente, não havendo assim uma adolescência natural. O conceito de 

“adolescência” não é negado, mas também não é compreendido como uma fase de 

desenvolvimento único ou como universal.   

 Historicamente marcado por uma dualidade em sua identidade, por vezes, com maior 

ênfase no ensino profissionalizante, outras, no ensino propedêutico, o ensino médio configura-

se ainda atualmente como ponte e lugar de transição. A adolescência é entendida, em seu 

contexto geral, da mesma forma. Enquanto a escola, no ensino médio, impulsiona para o ensino 

superior e ou para o mercado de trabalho, a adolescência, por sua vez, “força” a construção de 
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uma identidade por meios pré-determinados e modelos historicamente configurados, e assim, 

condicionam os adolescentes para o mundo adulto (DAYRELL, CARRANO e MAIA, 2014).   

 As condições históricas que levaram o ensino médio no Brasil a se consolidar, 

demostram aspectos centrais na formação dos indivíduos. É ofertado aos adolescentes modelos 

formativos que desconsideram as dimensões de uma educação para a vida como um todo, o 

resultado é a forte separação de um modelo e outro.   

 Se para o adolescente é importante a construção de sua identidade, que também se dá 

por meio da escolha profissional, não se encontra nos projetos escolares e nas próprias diretrizes 

do ensino médio uma menção à essa dimensão tão necessária para esse grupo. Relegados a 

práticas isoladas constroem-se importantes diferenciações sociais que podem surgir da falta de 

orientações claras, demostrada muitas vezes pelos objetivos institucionais distintos como os da 

escola particular e pública.   

 A escolha profissional é uma categoria ligada à dimensão do trabalho.  As diretrizes 

curriculares para o ensino médio (DCNEM, 2011) reconhecem a importância dessa dimensão 

na vida formativa dos indivíduos, até mesmo, como processo de sua humanização observado 

na primeira sessão. Sendo assim, se a educação para o trabalho pode ser apontada como prática 

e um dos fins para o ensino médio, faz-se necessário buscar os sentidos que são atribuídos à 

essa relação entre a formação escolar e o mundo do trabalho, a fim de que se possa compreender 

as próprias escolhas profissionais e como são realizadas, ainda que, como projetos.   

 Pontua-se que não é possível separar as duas dimensões formativas tanto para a vida 

quanto para o mundo do trabalho e transformá-las em algo estanque. O projeto de vida 

profissional que se propõe analisar nesse estudo, é constituído como um todo, pois refere-se às 

aspirações, desejos e possíveis realizações que um indivíduo pode alcançar ao longo de sua 

trajetória. (SOARES, 2002)   

 Em um esforço para compreender a escolha profissional, buscou-se, sob o olhar da 

Teoria Crítica da escola de Frankfurt identificar os elementos que a compõe, ou seja o trabalho 

e a formação, posto que ela é uma marca importante e expressiva do processo de formação (ou 

pseudoformação) pelo qual passam os estudantes do ensino médio.  
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CAPÍTULO II ─ TRABALHO E FORMAÇÃO À LUZ DA TEORIA CRÍTICA DA 

SOCIEDADE 

 

O presente capítulo tem por objetivo apresentar os conceitos frankfurtianos de formação 

e trabalho e contextualizá-los na sociedade contemporânea. As dimensões – formação e 

trabalho – são responsáveis pela adaptação ao mundo social em que o indivíduo vive. Ao 

conformar os indivíduos a viverem uma vida de mera adaptação só reforça a lógica na qual 

prevalece a dominação social.     

 Sendo assim, optou-se pela Teoria Crítica da Sociedade recorrendo-se as principais 

formulações de Max Horkheimer, Theodor W. Adorno e Herbert Marcuse. Conjuntamente, 

considerações de Bauman são trazidas para uma leitura contemporânea dessa relação.  

Essa opção teórica como referência para o estudo do ensino médio, da adolescência e o 

projeto de vida profissional se deve ao fato de que ela constitui uma teoria social que toma a 

sociedade, a cultura e a ciência como objetos, e assim, aponta possibilidades históricas de 

mudanças e de construção de uma sociedade livre e justa e impele a adotar uma postura crítica 

e de mudança em relação à ordem capitalista existente.   

Ao observar o conceito de “Capitalismo Tardio”, formulado por Adorno (1986), é 

possível identificar que mesmo diante dos avanços da sociedade moderna e das riquezas 

acumuladas, os homens continuam escravos do trabalho, apesar de as condições materiais 

necessárias para a sobrevivência de todos já terem sido conquistadas. (Adorno e Horkheimer, 

1986). Tal fato traz como consequência a necessidade de que o mundo do trabalho seja 

contextualizado e analisado sob uma perspectiva que ultrapasse uma leitura simplista e 

pragmática, sobretudo no que se refere a extrair consequências para pensar a preparação para a 

profissão. Só assim, será possível compreender como o indivíduo constrói um projeto de vida 

profissional e nele inclui suas relações com as dimensões que cercam o trabalho.   

 

2.1 O conceito de trabalho  

Com base na teoria crítica frankfurtiana, observa-se em Marcuse (1998), em Sobre os 

Fundamentos Filosóficos do Conceito de Trabalho Alienado na Ciência Econômica, uma 

tentativa de contrapor a visão restrita de trabalho que toma essa categoria somente em sua 

dimensão econômica. Para o autor, nessa visão, além de o trabalho ser entendido apenas como 

atividade econômica também é essencialmente contraposto à atividades artísticas, políticas e a 

todas as que não estejam diretamente ligadas às relações de produção.  
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Para a teoria econômica clássica (de inspiração marxiana) o trabalho foi 

progressivamente reduzido até chegar a significar somente a atividade dirigida, comandada, 

não-livre, isto é, a atividade assalariada. Essa noção restritiva do trabalho intensificou as formas 

exploratórias do capital que encontrou um meio pelo qual pode se apropriar de maneira indireta 

de outros campos da atividade humana. Nas palavras de Marcuse:    

 

Pode ser que esta limitação da teoria econômica [...] ao trabalho 

econômico [...] já pressupõe um conceito de trabalho bem determinado, 

que nela já se expressa um modo bem determinado de conduzir a 

economia, uma concepção bem determinada de essência e sentido do 

ser econômico na totalidade da existência humana, que, portanto, essa 

aparente neutralidade evidente por si só do conceito econômico de 

trabalho já constitui um prejulgamento das decisões iniciais mais 

importantes. (MARCUSE, 1998, p.9)  

 

É nesse sentido que surge a necessidade de compreender o trabalho para além de sua 

limitação econômica. Em seus estudos, Marcuse aborda o conceito de trabalho num sentido 

filosófico, tendo como referência Hegel e Marx. Há, no entanto, nessa outra perspectiva tomada 

pelo autor, a necessidade de ampliar esse conceito e superá-lo ao afirmar que: “o trabalho aqui 

não é determinado pelo modo de seus objetos, não mediante sua finalidade, conteúdo e 

resultado, mas mediante aquilo que acontece com a existência humana, ela própria, no trabalho” 

(MARCUSE, 1998, p. 13).  

Marcuse aponta que as interações entre os homens nesse processo, consistem numa 

relação mercantilizada, em que sua liberdade, seu padrão de vida e até mesmo suas escolhas 

são determinadas pela mercadoria que esconde em sua produção o que Marx denominou 

fetichismo da mercadoria.   

Ao analisar a categoria trabalho apenas por essa perspectiva, implica-se uma 

negatividade em torno do mesmo. No entanto, quando se compreende o trabalho de forma 

crítica na sociedade capitalista e não somente por seu caráter econômico, uma análise inovadora 

surge como alternativa. A teoria crítica de Marcuse, em conjunção com o próprio Marx, 

concebe, na verdade, o trabalho como uma categoria histórico-social, pois o apresenta como 

distintivo da espécie humana e de sua própria existência, sendo assim, o trabalho ganha um 

caráter ontológico. De acordo com Marcuse (1998), o que demarca a vida dos seres humanos é 

o fato de, permanentemente, fazer-acontecer, diferente dos animais cuja existência é limitada 

por um mero acontecer. No homem há uma condição de “produção” e “reprodução” que 

transforma a existência humana.   
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Essa condição resulta, na visão do autor, em dois polos que demarcam a existência 

humana: a necessidade e a liberdade. Esses dois conceitos esclarecem de maneira mais ampla 

o sentido e a finalidade do trabalho como produção humana. No âmbito da necessidade, 

encontra-se o “fazer no sentido da produção e reprodução “materiais”, geração, manutenção, 

conservação entre outros, das necessidades puras da existência e no âmbito da liberdade, está 

“o fazer-acontecer” da existência”, pois Marcuse considera que todo trabalho permanece 

vinculado a esses dois conceitos. (MARCUSE, 1998, p. 20). 

 Marcuse assume esse termo e assinala que “a diferença entre os dois modos de práxis 

é decisiva para se compreender o sentido do trabalho” visto que “seu objetivo é a própria 

existência e nada fora dela”, ou seja, só se pode compreender o sentido do trabalho quando se 

observa a realidade concreta ou a práxis social em que está inserido.  Essas práxis, para o autor, 

consistem na produção e reprodução humana, tem como base o trabalho: 

 

Se no conceito de trabalho exteriorizado está contida uma relação do 

homem com o objeto [...] então é preciso que no conceito do trabalho 

como tal esteja contida uma relação humana (e não apenas uma situação 

econômica) e se a exteriorização do trabalho representa uma total 

destruição e alienação da essência humana, então é preciso que o 

próprio trabalho seja compreendido como manifestação e realização 

autênticas da essência humana. Contudo, isso igualmente significa que 

o trabalho é compreendido como categoria filosófica. (MARCUSE, 

1981, p.18)  

  

Há ainda, outra dimensão que deve ser compreendida na teoria de Marcuse: a liberdade. 

Essa análise empreendida pelo autor tem por referência a dimensão estética do trabalho. Para 

isso, faz uma analogia à atividade do jogo e a do trabalho como sendo objetivas, com finalidades 

próximas, no entanto em si antagônicas.  Para o autor, o “jogo” consiste num “outro fazer 

humano”. Existe uma objetividade no “jogo” que é diferente a do trabalho.  

Marcuse considera que o trabalho é suprimido pelas leis de sua objetividade e sua 

finalidade é a produção do objeto e não o homem em si mesmo.  

Para Marcuse, o trabalho, visto a partir do jogo, exibe três momentos: continuidade, 

permanência e caráter penoso. São essas três características que demarcam a condição do 

trabalho, inclusive, como atividade profissional.  

No primeiro momento, a continuidade é caracterizada pelo fato de a existência humana 

ter como tarefa um trabalho sempre contínuo – estar-trabalhando e estar-no-trabalho – 

significando um tensionamento e disposição da existência humana nos termos do trabalho. Em 

um segundo momento, têm-se a permanência que indica o resultado, o objeto e a objetivação 
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que efetiva a existência humana, ou seja, dá sentido. Por fim, quanto ao caráter penoso do 

trabalho, existem equívocos que levaram a compreender que todo trabalho tende a ser pesado e 

não quisto, tendo em vista que sua prioridade é sempre a própria coisa e não o trabalhador, pois 

seu caráter que subjuga também subordina o homem a uma lei que lhe é imposta, e assim 

constitui-se o trabalho alienado (MARCUSE, 1998, pp. 17-18).  

Em Eros e Civilização de 1975, Marcuse aprofunda essa discussão, abordando essas 

duas características referentes ao trabalho: a alienação do trabalho e seu caráter penoso tecendo 

algumas críticas ao trabalho na sociedade civilizada:  

 

 

Contudo, se livre opção significa mais do que uma seleção limitada 

entre necessidades preestabelecidas, e se as inclinações e impulsos 

usados no trabalho são diferentes dos prefigurados por um princípio 

repressivo de realidade, então a satisfação no trabalho cotidiano 

constitui apenas um raro privilégio. O trabalho que criou e ampliou a 

base material da civilização foi principalmente labuta, trabalho 

alienado, penoso e desagradável e ainda é. O desempenho de tal 

trabalho dificilmente gratifica as necessidades e inclinações 

individuais. (MARCUSE, 1975, p. 87-88)  

  

A Teoria Crítica aposta na superação do trabalho alienado como condição para a 

emancipação humana. Constituindo nossa natureza e condição pela qual nos tornamos 

humanos, o trabalho não deve ser um fator alienante, nem de pura sobrevivência. Ao contrário, 

deve ser uma busca de realização da própria essência humana. Para o autor, a superação dessa 

condição alienante se dá pela abolição de um trabalho de caráter repressivo, penoso, mecânico, 

inumano, rotineiro e não do trabalho em si. Conforme indica:  

 

O jogo e a exibição, como princípios de civilização, implicam não só a 

transformação do trabalho, mas a sua completa subordinação à livre 

evolução das potencialidades do homem e da natureza. As ideias de 

jogo e exibição revelam agora sua plena distância dos valores da 

produtividade e desempenho: o jogo é improdutivo e inútil 

precisamente porque anula as características repressivas e exploradoras 

do trabalho e do lazer; (MARCUSE, 1975, p. 172-173)  

  

De acordo com Marcuse, só será possível a superação do trabalho alienado quando as 

condições sociais forem alteradas. Condições essas que aprisionam os sentidos do trabalho e do 

lazer e que dimensionam as escolhas profissionais e o exercício dessas profissões. Nessa direção 

argumenta o autor:  
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A espécie normal de trabalho (atividade ocupacional socialmente útil), 

na divisão laboral predominante, é tal que o indivíduo, ao trabalhar, não 

satisfaz seus próprios impulsos, necessidades, e faculdades, mas 

desempenha uma função preestabelecida [...] Certamente, pode haver 

também prazer no trabalho alienado. A datilógrafa que entrega um texto 

bem copiado, o alfaiate que apresenta um terno bem cortado, o 

cabeleireiro que monta um penteado impecável, o trabalhador que 

preenche sua quota todos poderão sentir prazer num trabalho bem feito. 

Contudo, ou esse prazer é extrínseco (previsão de uma recompensa, ou 

é a satisfação (em si mesma um indício de repressão) de estar bem 

ocupado, no lugar certo, de contribuir com sua parcela para o 

funcionamento da engrenagem. Num caso ou outro, tal prazer nada tem 

a ver com a gratificação instintiva primordial. Associar o desempenho 

em linhas de montagem, em escritórios e lojas, com as necessidades 

instintivas, é glorificar a desumanização como prazer.  (MARCUSE, 

1975, p.190)  

 

Para o autor, a realização de uma tarefa com algum grau de “prazer” não configura uma 

“desalienação”, entretanto demonstra uma adaptação do indivíduo a realidade que o cerca, 

fazendo-o acreditar que esse é o papel que melhor lhe convém. As profissões como são 

exercidas atualmente se configuram nesse modelo, a satisfação com sua atividade profissional 

denota o quanto o indivíduo está realizado pessoalmente. Entretanto, observa Marcuse:  “Dizer 

que a tarefa tem de ser desempenhada porque é uma tarefa constitui, verdadeiramente, o cúmulo 

da alienação, a perda total de liberdade instintiva e intelectual uma repressão que se converteu 

não em segunda, mas em primeira natureza do homem”. (MARCUSE, 1975, p.191)  

Para apresentar um panorama mais recente sobre a sociedade contemporânea, ainda que 

com base na teoria crítica, encontra-se em Bauman – sociólogo polonês que publicou diversas 

obras na tentativa de compreender o que denomina “sociedade líquida” – uma tentativa de 

qualificar o conceito de trabalho e as condições deste nessa sociedade:   

 

Quaisquer que tenham sido as virtudes que fizeram o trabalho ser 

elevado ao posto de principal valor dos tempos modernos, sua 

maravilhosa, quase mágica, capacidade de dar forma ao informe e 

duração ao transitório certamente está entre elas. Graças a essa 

capacidade, foi atribuído ao trabalho um papel principal, mesmo 

decisivo, na moderna ambição de submeter, encilhar e colonizar o 

futuro, a fim de substituir o caos pela ordem e a contingência pela 

previsível (e, portanto, controlável) sequência dos eventos. Ao trabalho 

foram atribuídas muitas virtudes e efeitos benéficos. (BAUMAN, 2001, 

p. 157)   

 

Em conformidade com Marcuse, Bauman reconhece o caráter central que o trabalho 

exerce na vida do indivíduo contemporâneo. O trabalho educou os corpos e transformou as 

civilizações da era moderna. O autor explicita ainda uma realidade intrínseca ao capitalismo: a 
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sensação de “liberdade” trazida pela modernidade e pela Revolução Industrial do século XVIII 

em relação ao trabalho compulsório ou servil da Idade Média. Essa sensação levou os homens 

modernos a acreditarem que a atividade assalariada lhes possibilitaria uma capacidade maior 

de escolha, e que essas poderiam até mesmo elevar seus padrões de vida. O trabalho torna-seM 

exaustivamente, uma relação de sucesso e de responsabilidade individual. Porém, a 

naturalização do trabalho (assalariado) aprisionou os homens em suas condições e reforçou 

ainda mais a pretensiosa relação entre capital e trabalho. Dessa forma: 

 

O “trabalho” assim compreendido era a atividade em que se supunha 

que a humanidade como um todo estava envolvida por seu destino e 

natureza, e não por escolha, ao fazer história. E o “trabalho” assim 

definido era um esforço coletivo de que cada membro da espécie 

humana tinha que participar. O resto não passava de consequência: 

colocar o trabalho como “condição natural” dos seres humanos, e estar 

sem trabalho como anormalidade, denunciar o afastamento dessa 

condição natural como causa da pobreza e da miséria, da privação e da 

depravação; ordenar homens e mulheres de acordo com o suposto valor 

de contribuição de seu trabalho ao empreendimento da espécie como 

um todo; e atribuir ao trabalho o primeiro lugar entre as atividades 

humanas, por levar ao aperfeiçoamento moral e à elevação geral dos 

padrões éticos da sociedade.  (BAUMAN, 2001, pp. 157-158)   

 

Quanto à ilusão da escolha do trabalho e da ascensão social por meio dele a que Bauman 

se refere, faz-se necessário pontuar que é essa condição que aprisiona os indivíduos na 

dimensão de reprodutores das estruturas sociais firmadas nos meios de produção capitalista. 

Assim sendo, o trabalho pode ser visto como condição e não como realização dentro desta 

lógica. O bem coletivo e a superação da miséria não decorrem do simples fato de mais pessoas 

trabalharem, se dão antes pela superação de uma estrutura que se impõe e subjuga as 

consciências, imputando ao indivíduo a culpa pelo seu fracasso.  

Ao retomar Marcuse, o autor argumenta que na medida em que o capitalismo avançou 

e se reelaborou, aprimorou-se em suas formas de exploração, sobretudo por meio do trabalho.  

 

 Submetida à lógica do lucro, a apropriação privada da Natureza e a sua 

redução à condição de matéria-prima equivalem à apropriação do 

Homem e sua rendição à condição de trabalhador. “O trabalho se torna 

vítima de um poder que ele mesmo criou. (MARCUSE, 1978, p. 255)  

 

Em consonância com os autores supracitados, Adorno (2008) também postula que em 

um sistema capitalista avançado, até mesmo o proprietário da mão de obra se torna um 

“apêndice do capital”. Isso porque todos os indivíduos que exercem alguma atividade e que 
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colaboram na divisão social do trabalho, tornam-se dependentes dele como condição de 

sobrevivência, e assim, tendo o capital se apropriado do trabalho ninguém escapa a essa 

condição, o capital por sua vez se apresenta como a instituição reguladora de nossas vidas e se 

fundamenta como ideologia.  

E ainda, em outra obra, Adorno (1986) argumenta que as transformações do capital 

levaram igualmente a essas modificações na relação com o trabalho. Na visão do autor, 

considera-se que essa categoria não pode ser entendida como no princípio da modernidade, nem 

mesmo no mundo pós-guerra, pois se trata de um processo continuo de transformação, cujo 

resultado não será somente a coisificação do homem/trabalhador, mas o próprio sequestro e 

anulação da subjetividade humana em sua essência. 

 

O julgamento das necessidades corretas e falsas teria de ser feito de 

acordo com uma visão da estrutura geral da sociedade, com todas as 

suas mediações. O fictício que hoje deforma todo e qualquer 

atendimento das necessidades é inconscientemente percebido sem 

questionamentos; provavelmente contribui para o atual mal-estar na 

cultura. Mas muito mais importante, mais até do que o quase 

impensável quid pro quo entre necessidade, satisfação e interesse 

ameaça de uma necessidade da qual todas as outras depois dependem: 

o puro e simples interesse em sobreviver. (ADORNO, 1986, p.71)  

 

Sendo assim, a principal mudança que se observa em relação ao “mundo do trabalho” 

está situada na relação estabelecida pelo trabalhador com o próprio significado do trabalho.  A 

lógica do consumo e da satisfação das necessidades como sobrevivência surge como a principal 

razão do trabalho e da atividade remunerada.  

Retomando o diálogo com Bauman (2001), outro fator de mudança é referente à 

alteração existente nos critérios de estabilidade e da durabilidade nas atividades laborais, fato 

que comprova que o trabalho não pode ser mais entendido em seus moldes clássicos. Como a 

“liquidez” se tornou a principal característica da modernidade, o indivíduo encontra-se 

perversamente estimulado a não estabelecer uma identidade fixa por meio do e com o trabalho.   

Perdeu-se o sentido do trabalho e até mesmo de profissão como uma atividade a ser exercida 

por toda a vida e cada vez mais isso se evidencia entre as novas gerações.  

A partir dessas características, pode-se encontrar o lugar em que o trabalho é alocado 

no contexto da sociedade contemporânea.  O primeiro ponto a destacar refere-se a sua 

incapacidade de formar uma identidade, sendo assim o trabalho não consegue mais constituir-

se como elemento central no projeto de vida da maior parte da população, o que gera efeitos 

nos processos de formação humana, colocados em movimento na sociedade atual. Se antes ter 
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uma profissão caracterizava uma identidade, hoje essa característica pode ser questionada pela 

própria condição de mutabilidade e transitoriedade da sociedade moderna (BAUMAN, 2001).  

 Bauman (2001), também chama a atenção para outra característica dessa mudança: a 

perda da centralidade da formação para o trabalho como atividade ontológica. Substitui-se essa 

formação por uma preparação para o consumo, como já apontavam os frankfurtianos ao se 

referirem à avalanche de males que poderiam ser causados pela consolidação e crescimento da 

indústria cultural, em que tudo se torna objeto e razão de consumo. Mais que isso, o trabalho 

passa a ser condição para o consumo e esse sim é responsável pela formação da identidade da 

pessoa – passamos de uma sociedade do ser para o ter ou talvez ainda hoje do parecer ter – 

assim o trabalho aos poucos perdeu o estatuto de fim em si enquanto motor de desenvolvimento 

social e pessoal. 

Esse processo se dá pela seguinte razão: o trabalho insere o indivíduo na sociedade, no 

entanto, sua subjetividade, identidade, personalidade e seu próprio ser é medido pelo seu poder 

de consumo no qual o trabalho passa a ser condição para esse, perdendo o estatuto de fim em 

si, enquanto motor de desenvolvimento social e pessoal. (DIAS, MANDELI e SILVA 2014). 

Nessa condição, o sentido do trabalho é o de gerar capacidade de consumo.  

Para Bauman (2008, p. 185), “o valor e o glamour do trabalho se medem hoje com 

parâmetros estabelecidos para a experiência do consumidor”. De acordo com o autor, trata-se 

de uma nova forma de relação com o capital, mais flexível e fluído, mas que permanece ao fim, 

em íntima condição de dependência, não mais da capacidade de produzir objetos, mas sim, na 

capacidade de vendê-los, escoá-los, dissipá-los:  

 

O capital é dependente, para sua competitividade, efetividade e 

rentabilidade, dos consumidores – e seus itinerários são guiados pela 

presença ou ausência de consumidores ou pelas chances de “produzir 

consumidores” – de gerar e alimentar a demanda com ideias em oferta. 

Ao planejar as viagens do capital e impulsionar seus deslocamentos, a 

presença da força de trabalho é, na melhor das hipóteses, uma 

consideração secundária (BAUMAN, 2008, p. 40).  

 

O eclipse dessa condição se dá na própria dinâmica do trabalho nas sociedades 

contemporâneas. A dimensão, anteriormente, apontada por Marcuse de um aspecto penoso do 

trabalho tende a ser suprimido por uma falsa noção de prazer em relação à atividade que o 

indivíduo irá exercer. O que é apresentado como valor no mercado de trabalho refere-se a uma 

satisfação pessoal que se realizará na medida em que os indivíduos se flexibilizam em seus 

postos.  
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Nesta perspectiva é defendido que não é bom permanecer durante muitos anos em uma 

mesma empresa ou cargo, a durabilidade e a rigidez tornam-se pontos negativos mediante esse 

novo mundo do trabalho. As escolhas profissionais são pautadas, em sua grande maioria, pelo 

ganho que determinadas profissões podem gerar e, em seguida, pelo bem-estar que esta 

atividade possa proporcionar ao indivíduo, mesmo considerando que nem todos terão as 

mesmas oportunidades de escolhas, nem que essas, enquanto ideais, possam vir a se concretizar. 

Justifica-se por isso entre os mais jovens uma perspectiva de alta flexibilidade e troca de postos 

no mercado de trabalho. Sobre isso argumenta Bauman:   

 

Flexibilidade é o slogan do dia, e quando aplicado ao mercado de 

trabalho significa fim do emprego “como conhecemos”, trabalhar com 

contratos de curto prazo, contratos precários ou sem contratos, cargos 

sem estabilidade e com cláusula de “até novo aviso” (BAUMAN, 

(2008, p. 35).   

 

Entretanto, para que essa nova caracterização do trabalho se solidifique é preciso que 

ela seja disseminada e se realize enquanto ideologia, por meio da educação.  Nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Básica (2013), no capítulo que se refere ao ensino médio 

encontra-se uma sessão dedicada a explicitar “o trabalho como princípio educativo”. Conforme 

apontado no capítulo anterior, a formação para o mundo do trabalho corresponde à uma das 

prerrogativas oferecidas nesse nível de ensino. Sendo assim, destaca-se alguns trechos que 

conduzem a uma reflexão sobre como essa concepção de trabalho é apresentada no documento 

e, posteriormente, se faz presente nas dimensões curriculares e pedagógicas:  

 

A concepção do trabalho como princípio educativo é a base para a 

organização e desenvolvimento curricular em seus objetivos, conteúdos 

e métodos. Considerar o trabalho como princípio educativo equivale a 

dizer que o ser humano é produtor de sua realidade e, por isto, dela se 

apropria e pode transformá-la. Equivale a dizer, ainda, que é sujeito de 

sua história e de sua realidade. Em síntese, o trabalho é a primeira 

mediação entre o homem e a realidade material e social. (BRASIL, 

2013, p. 162-163)   

  

A proposta apresentada indica o trabalho como princípio educativo, mas não revela as 

contradições que podem ser geridas no sistema em que esse princípio está inserido – o 

capitalismo. Mesmo considerando as dimensões do trabalho fundamentadas nas concepções 

ontológicas e históricas, há uma forte tendência de reforçá-lo como dimensão prática, conforme 

consta-se no documento: “o trabalho também se constitui como prática econômica, porque 

garante a existência, produzindo riquezas e satisfazendo necessidades”. (DCNEM, 2013 p. 
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163). Questiona-se: que existência? Que riquezas? Que necessidades?  Não fica claro, no 

documento, quais sentidos são empregados nesses conceitos, sobretudo o de trabalho como 

princípio educativo que teria sido forjado por Gramsci. Parece que as DCNEM não respeitam 

o conceito. 

 Outra dimensão destacada no mesmo texto é a categorização de profissão. De acordo 

com o documento, as profissões são: “entendidas como forma contratual socialmente 

reconhecida, do processo de compra e venda da força de trabalho”. (DCNEM, 2013 p. 163). 

Sobrepõem-se como igual a condição da compra como profissão e da venda também como 

profissão. Sendo assim, pensa-se numa dimensão formativa para o trabalho sem problematizá-

lo e sem considerar suas especificidades que ultrapassam até mesmo as condições de classe. 

Como este processo está ligado à formação, cabe indagar que formação é essa oferecida aos 

alunos, como prática social e escolar?  

 

2.2 A pseudoformação na sociedade contemporânea     

 

No esforço de compreender o espaço formativo do ensino médio na vida dos 

adolescentes, fez-se necessário igualmente a compreensão do conceito de formação na 

sociedade contemporânea, o que se faz, nesta dissertação, por meio da teoria crítica.  Assim, 

utilizou-se o conceito de bildung que conforme Adorno e Horkheimer (2014), pode ser 

entendido como “formação”. Sendo que essa “[...] no es otra cosa que la cultura por el lado de 

su apropiación subjetiva. Pero la cultura tiene un doble carácter: remite a la sociedad y media 

entre ésta y la seudoformación”. (2014, p. 3) 

Argumenta-se que a “indústria cultural” produz um processo de transformação de todas 

as áreas humanas e não estaria separada desta a ideia de formação. Em Dialética do 

Esclarecimento, Adorno e Horkheimer afirmam que “a cultura contemporânea confere a tudo 

um ar de semelhança” (1985, p. 113). Como no processo de reificação do trabalho, o indivíduo 

nessa sociedade torna-se uma mercadoria, torna-se coisa e afasta-se da identificação com sua 

formação e apropriação de suas relações com a sociedade.  

A formação cultural deixou de ser uma necessidade “intelectual ou espiritual” e se 

apresenta como necessidade “material”. Adorno, em Teoria de la seudocultura (2014)9, indica 

                                                             
9 Na tradução de língua espanhola o termo utilizado é “pseudocultura”, que remete há uma ausência completa de 

formação oferecida, já na tradução para o português o termo “semicultura” remete à uma formação pela metade. 

Não é este o sentido que adotamos, por isso optamos por utilizar o termo da tradução espanhola, em que, 

pseudocultura remete a uma formação falsa.  
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que compreender essa formação não é um simples objeto da pedagogia e que também não pode 

se restringir ao conhecimento sociológico que sobreponha conhecimentos como mais ou menos 

importantes. A formação deve ser antes de tudo uma “formação da consciência” e ao mesmo 

tempo quem forma também é formado pela cultura, nas palavras do autor:  

 

Para esta última, la idea de cultura no puede ser sacrosanta -a usanza de 

la misma seudoformación? pues la formación no es otra cosa que la 

cultura por el lado de su apropiación subjetiva. Pero la cultura tiene un 

doble carácter: remite a la sociedad y media entre ésta y la 

seudoformación. (2014, p.2-3) 

 

 Assim, a formação intimamente veiculada por meio da cultura tenderia a ser 

contaminada pela lógica do capital e o resultado seria uma pseudoformação. E o que seria, 

portanto, essa pseudoformação? Uma “consciência alienada e alienadora” que não carrega em 

si a possibilidade de garantir uma relação com o outro de forma completa, tampouco com o 

mundo externo, mas se refere somente ao fenômeno em si, tendendo a se tornar falsa. A 

pseudoformação não é uma formação pela metade, mas sim, uma formação falsa que transforma 

os que a recebem em seres alienados e coisificados por sua própria cultura, uma cultura 

administrada.   

Enfatiza-se esse elemento, porque postula-se que a escola em seus moldes atuais tem 

oferecido esse modelo de uma formação falsa, caracterizada pelo acúmulo de informações que 

não contribui para a emancipação de seus participantes e assim gera o que Adorno denomina 

indivíduo pseudoculto, sendo que esse retém uma série de conhecimentos, porém insuficientes 

para realizar uma crítica contundente e bem fundada sobre qualquer assunto: 

 

Para el seudoculto, todo lo mediato -hasta la lejanía excesivamente 

poderosa- se transforma como por encantamiento en inmediato. De ahí 

la tendencia a la personalización: las relaciones objetivas se cargan a la 

cuenta de personas singulares y de personas singulares se espera la 

salud, progresando su culto delirante con la despersonalización del 

mundo. (ADORNO, 2014, p. 15). 

  

“Uma pseudocultura como origem e uma pseudoformação como resultado geram a 

adaptação como mera conformação à vida real”. (SIQUEIRA, 2014, p. 73). Para Adorno 

(2005), a formação posta como categoria fixa favorece a ideologia. Esse processo propõe-se a 

levar os indivíduos a uma conformidade social.   

Em Dialética do esclarecimento, Adorno e Horkheimer (1985, p. 13) expressam uma 

crítica à educação como instância formativa, ao situarem os sistemas de ensino como elementos 
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responsáveis pela destruição do verdadeiro esclarecimento, da capacidade criativa e da 

autonomia dos indivíduos: “Tornar inteiramente supérfluas suas funções parece ser, apesar de 

todas as reformas benéficas, a ambição do sistema educacional [...] a sala de aula ratifica a 

expulsão do pensamento”.  

Em seu livro Educação e Emancipação (1995), fruto de conferências realizadas por 

Adorno para a rádio da Universidade de Hessen, o autor apresenta seu conceito de educação:  

 

A seguir, e assumindo o risco, gostaria de apresentar minha concepção 

inicial de educação. Evidentemente não a assim chamada modelagem 

de pessoas, porque não temos o direito de modelar as pessoas a partir 

do seu exterior; mas também não a mera transmissão de conhecimentos, 

cuja característica de coisa morta já foi mais do que destacada, mas a 

produção de uma consciência verdadeira. (ADORNO, 1995, pp. 141-

142). 

 

Educação como produção de uma consciência corresponde a um objetivo que pode ser 

considerado importante. A escola atual se afasta da possibilidade de oferecer essa formação 

quando se prende apenas à transmissão de uma excessiva quantidade de informações e de 

conteúdos – cujo objetivo é levar os alunos, principalmente os do ensino médio, a serem 

aprovados em exames vestibulares – e nesse processo a qualidade da formação do indivíduo se 

vê profundamente afetada.  

De acordo com Adorno (1995, p. 142), a organização do mundo em que vivemos se 

reflete na sala de aula, o sistema coercitivo exerce tal pressão sobre as pessoas que supera todos 

os processos educativos: “de certo modo, emancipação significa o mesmo que conscientização, 

racionalidade. ” É nesse sentido que se pode referir à formação como adaptação:  

  

[...] a educação seria impotente e ideológica se ignorasse o objetivo de 

adaptação e não preparasse os homens para se orientarem no mundo. 

Porém ela seria igualmente questionável se ficasse nisto, produzindo 

nada além de pessoas bem ajustadas, em consequência do que a situação 

existente se impõe precisamente no que tem de pior. (ADORNO, 1995, 

p. 143). 

 

As questões como trabalho, escolha profissional, vestibulares se fazem presentes no 

processo educativo e formativo e conduzem o indivíduo à adaptação, e isso se deve ao fato de 

que as condições materiais e de sobrevivência interpõem-se como condições vitais, tal como 

apontado na análise do significado e dos sentidos atribuídos ao trabalho. Estudar, trabalhar entre 

outras atividades constituem parte da vida em sociedade. No entanto, é necessário considerar 

que a adaptação não pode ser mero conformismo social, antes considera-se como racionalização 
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das condições e meios de superação. A proposta de Adorno é propor a revitalização do 

compromisso com a participação social e política e, dessa forma, gerar uma emancipação desses 

indivíduos na história como garantia da consciência da sua condição: 

 

Qualquer debate acerca das metas educacionais carece de significado e 

importância frente a essa meta: que Auschwitz não se repita. Ela foi a 

barbárie contra a qual se dirige toda a educação. Fala-se da ameaça de 

uma regressão à barbárie. Mas não se trata de uma ameaça, pois 

Auschwitz foi a regressão; a barbárie continuará existindo enquanto 

persistirem no que têm de fundamental as condições que geram esta 

regressão (ADORNO, 1995, p. 119).10  

 

Porém, nesta perspectiva teórica, os problemas apresentados em relação à 

pseudoformação e à realidade escolar não impedem a construção de outras formas autênticas 

de emancipação e liberdade.  

Por isso, para se pensar em um processo formativo emancipador que vise a construção 

da liberdade, é necessário repensar uma nova configuração da educação. Não se trata apenas de 

restringir essa tarefa à escola, mas deve-se ampliar para todos os setores da sociedade esse papel 

formativo.  

Ao longo do capítulo, discutiu-se os conceitos de trabalho e formação, e ao que indicam 

as leituras realizadas, a sociedade contemporânea, considerando a escola como uma de suas 

principais colaboradoras, tende a fortalecer a pseudoformação e assim acaba por conduzir em 

determinados graus à alienação do trabalho. 

É nesse sentido que se retoma a apresentação empreendida no Capitulo I, os objetivos e 

finalidades do ensino médio e de como se compreende o papel da adolescência na sociedade 

demonstram que essas discussões se encontram preconizadas em modelos idealizados. Para 

Adorno (2014), a lacuna entre as pretensões das propostas educacionais reformistas e suas 

concretizações só serão superadas quando as reformas pedagógicas vierem acompanhadas da 

modificação das condições objetivas.  

Para Adorno (2014), uma formação, sob essa perspectiva, pode constituir uma ausência 

de uma consciência crítica, reproduzindo apenas os conformismos à realidade e pouca ou 

nenhuma emancipação.   

                                                             
10 Adorno se utiliza da metáfora de Auschwitz para exemplificar a barbárie. Para o autor o que acontecia nos 

campos de concentração na Segunda Guerra Mundial foram resultantes de uma pseudoformação, em que a razão 

desapareceu e o sentido de humanidade esvaziou-se. Atualmente, tem-se perpetuado a barbárie nos modelos 

educativos atuais que tendem a separar e esvaziar os sentidos formativos como um todo.  
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Um dos objetivos desta dissertação consiste na discussão sobre qual é o papel que a 

escola desempenha na construção do projeto de vida profissional dos adolescentes. A escola, 

enquanto instituição formadora, reproduz a formação cultural adotada e, dessa forma, pode 

conduzir esses indivíduos a reproduzirem mecanismos de adaptação e autopreservação. As 

dimensões da liberdade e da criatividade, e da própria constituição ontológica do trabalho são 

negadas no contexto social. Os objetivos de preparação para o mundo do trabalho, propostos ao 

ensino médio, tornam-se cada vez mais subjetivos, tendo em vista que esse mesmo conceito 

encontra-se aprisionado em dimensões alienantes e marcado por ambiguidades.  

 A ausência de uma consciência crítica e de uma educação emancipadora podem 

restringir as escolhas, conduzindo-as muitas vezes ao esquema de flexibilidade imposto pela 

contemporaneidade que, marcada pela indústria cultural, são reduzidas à realização humana em 

busca de uma felicidade não estável, conduzindo, continuamente, os indivíduos a perpetuarem-

se na condição de pseudoformados.   

No próximo capítulo as ideias até aqui defendidas serão verificadas por meio da 

pesquisa empírica, de modo que se possa pensar como essas dimensões trabalho e formação, se 

fizeram presentes na realidade escolar dos adolescentes e em seus projetos de vida profissional, 

tendo como princípio diferenciador, a instituição que frequentam, os objetivos e finalidades 

para o qual se dirigem, levando em conta os projetos de vida profissional desses adolescentes e 

dialogando com a realidade do ensino médio no Brasil já apresentada, bem como as 

perspectivas e análises sociais trazidas pelo referencial teórico crítico.  
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CAPÍTULO III ─ PROJETOS DE VIDA PROFISSIONAL: ESCOLHAS POSSÍVEIS 

EM FUTUROS INCERTOS  

 

 As inúmeras estatísticas e relatórios sobre o ensino médio baseiam-se, em sua 

maioria, em aspectos políticos, econômicos e pedagógicos. Os atores sociais privilegiados 

destes documentos são os professores, gestores, técnicos e políticos e como já apontava Baciano 

(2011, p. 96), “São poucos e recentes os trabalhos que analisam a perspectiva dos estudantes 

em relação à escola”. As vozes e perspectivas desses adolescentes são muitas vezes ignoradas 

ou consideradas irrelevantes na discussão educacional.  

Nessa pesquisa, foram utilizados diferentes procedimentos metodológicos. 

Primeiramente, fez-se o levantamento bibliográfico, a fim de verificar, nessas produções, 

teorias e conceitos que orientam valores educativos e sociais em relação ao mundo do trabalho 

e à educação escolar no universo do ensino médio. Para, desta forma, priorizar a escuta das 

personagens nesse processo de transição entre a idade escolar e a possível escolha profissional. 

As entrevistas, por meio dos grupos focais, utilizadas como segundo recurso, ocorreram 

envolvendo adolescentes que cursavam o terceiro ano do ensino médio de duas escolas, uma 

pública e outra particular, situadas em uma mesma região na cidade de São Paulo. Os 

participantes do grupo foram previamente selecionados, por meio da utilização de um 

questionário, com o objetivo de caracterizar um público socioeconômico semelhante.  

Sendo assim, este capítulo, inicia-se com a fundamentação da metodologia e a descrição 

dos procedimentos da pesquisa.  Segue-se com a caracterização das escolas e do público 

pesquisado, para assim, proceder à análise das entrevistas em diálogo com o referencial teórico.   

 

3.1 Percurso metodológico  

O principal objetivo dessa pesquisa é identificar o papel da escola na construção dos 

projetos de vida profissional dos adolescentes. Para isso, realizou-se a pesquisa com os 

adolescentes que cursavam o terceiro ano do ensino médio, pertencentes a um mesmo estrato 

social, matriculados em uma escola particular e outra pública situadas em uma mesma região. 

Sendo assim, recorreu-se, por meio da aplicação de um questionário socioeconômico, a uma 

seleção prévia, a fim de identificar no lócus de pesquisa os indivíduos que correspondessem ao 

público almejado para esse estudo.   

Chizzotti (2001) afirma que o questionário é um instrumento pertinente quando há a 

impossibilidade de pesquisar todo o universo de estudo. De acordo com o autor, o questionário 
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é um conjunto de questões pré-elaboradas, organizadas sistemática e sequencialmente em itens 

relacionados ao problema investigado, entretanto é necessário que o pesquisador tenha clareza 

das informações buscadas, do objetivo da pesquisa, de cada uma das questões e de como 

pretende verificar suas hipóteses mediante o questionário.  

Cada pergunta do questionário11 foi planejada com foco nos aspectos essenciais da 

pesquisa, considerando alguns elementos relevantes para os objetivos desta pesquisa. As 

questões 1 a 9 tinham como objetivo levantar dados gerais e particulares dos indivíduos 

pesquisados. Já as 10 e 11, pretendiam verificar o nível de escolaridade dos pais; 12 e 13, os 

padrões de consumo; 14 a 17, os níveis de renda familiar e a participação do adolescente na 

composição da mesma. As questões de números 18 a 26 buscaram investigar a trajetória 

formativa dos pesquisados e seus projetos de formação após o término do ensino médio.    

De acordo com Nosella e Buffa (2010), a diversificação das fontes torna-se um recurso 

importante quando se pretende compreender o individual e o todo em pesquisas que envolvam 

instituições escolares. Nesse sentido, foram utilizados os resultados dos questionários como 

instrumentos de seleção para a participação no segundo procedimento: o grupo focal.  

A fundamentação teórica para a utilização desse segundo procedimento encontra-se em 

Gatti (2005). De acordo com a autora, essa técnica assume a configuração de entrevista coletiva 

apoiando-se na observação. Em princípio, essa metodologia de entrevista foi utilizada em áreas 

como, publicidade, marketing e ainda nas áreas da sociologia, psicologia social, antropologia 

cultural e mais recentemente nas pesquisas da educação.  

Gatti (2005) afirma que o grupo focal permite ao pesquisador compreender as práticas 

cotidianas, atitudes e comportamentos de alguns indivíduos que compartilham traços em 

comum, relevantes para a investigação do problema proposto. Powel e Single (1996, apud 

GATTI, 2005, p. 7) caracterizam o grupo focal como “[...] um conjunto de pessoas selecionadas 

e reunidas por pesquisadores para discutir e comentar um item, que é o objeto da pesquisa, a 

partir de sua experiência pessoal [...]”. Na aplicação dessa técnica é necessário considerar as 

características comuns que os indivíduos pesquisados possuem entre si, bem como suas 

vivências e experiências em torno do assunto em discussão. Para isso, o pesquisador deve criar 

condições para que os participantes atuem nas discussões evitando que o mediador exponha sua 

opinião sobre o tema. Nas palavras da autora,  

 

Na condução do grupo focal, é importante o respeito ao princípio da 

não diretividade, e o facilitador ou moderador da discussão deve cuidar 

para que o grupo desenvolva a comunicação sem ingerências indevidas 

                                                             
11 O questionário encontra-se disponível no apêndice.    
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da parte dele, como intervenções afirmativas ou negativas, emissão de 

opiniões particulares, conclusões ou outras formas de intervenção 

direta. Não se trata, contudo, de uma posição não diretiva absoluta, ou 

do tipo “laissez-faire”, por parte do moderador. Este deverá fazer 

encaminhamentos quanto ao tema e fazer intervenções que facilitem as 

trocas, como também procurar manter os objetivos de trabalho. 

(GATTI, 2005, p. 8-9). 

 

No grupo focal, é possível identificar as categorias que emergem como elementos 

importantes para as análises. E ainda, “[...] permite ampliar o foco de análise e cobrir variadas 

condições que possam ser relevantes para o tema”. (GATTI, 2005 p. 22)  

Segundo a autora, essa discussão de ideias possibilita reelaborar questões, já que 

acontece sem a necessidade de consenso e, assim, é aberto a novas reelaborações por parte do 

pesquisador e dos sujeitos da pesquisa. Conforme argumenta,  

 

O grupo tem uma sinergia própria, que faz emergir ideias diferentes das 

opiniões particulares. Há uma reelaboração de questões que é própria 

do trabalho particular do grupo mediante as trocas, os reasseguramentos 

mútuos, os consensos, os dissensos, e que trazem luz sobre aspectos não 

detectáveis ou não realizáveis em outras condições. (GATTI, 2005, p. 

14). 

 

Para que o procedimento seja eficaz, a autora destaca a importância da homogeneidade 

na composição do grupo. Nesse caso, optou-se pela realização de dois grupos focais em 

diferentes momentos. O primeiro grupo realizou-se com estudantes da escola privada e o 

segundo com os da escola pública estadual.  Entretanto, apesar de terem sido realizados em 

momentos diferentes, os participantes da pesquisa foram selecionados a partir de elementos em 

comum para que, dessa forma, ao triangular os dados, se possibilitasse obter como resultado os 

dados convergentes e divergentes acerca de um mesmo tema.   

Em um primeiro momento, o pesquisador apresentou-se nas salas de aulas e discorreu 

acerca de alguns elementos da pesquisa de mestrado que não comprometessem os resultados da 

entrevista, tendo em vista que de acordo com Gatti (2005, p. 23), “(...) não se recomenda dar 

aos participantes informações detalhadas sobre o objeto da pesquisa”, a fim de evitar que os 

participantes venham para a discussão com opiniões pré-formadas. No dia seguinte, a essa 

prévia de apresentação e organização, no horário agendado pela coordenação pedagógica de 

cada escola, foi escolhido um local adequado para a aplicação do grupo focal.   

De acordo com Gatti (2005), o grupo focal utiliza-se das manifestações dos participantes 

como principal material para a coleta de dados, porém é necessário que o pesquisador organize 
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um roteiro de trabalho a fim de orientar as questões e para que essas possam ser relevantes para 

o estudo, entretanto isso não impede que outras questões surjam durante as entrevistas.12  

Após a organização prévia desse roteiro, realizou-se a entrevista coletiva nas duas 

escolas, em dias e horários diferentes, em novembro de 2016. Contando com a presença dos 

alunos do terceiro ano do ensino médio da instituição em que, no momento, estava sendo 

realizada a entrevista. Devido ao número reduzido de alunos da escola particular, foi possível 

que quase todos os alunos presentes participassem, totalizando 10 alunos entre os 11 

matriculados na turma. Na escola pública estadual, dos 61 alunos que responderam o 

questionário socioeconômico, 20 deles foram selecionados mediante critério de renda familiar 

e classificação de estrato social adotada.13  

Na escola particular, a gravação ocorreu na biblioteca, pois conforme as recomendações 

de Gatti (2005, p. 24), “[...] o local dos encontros deve favorecer a interação entre os 

participantes”. Assim, os estudantes sentaram-se a uma mesa redonda ficando dispostos frente 

a frente, o pesquisador seguiu com algumas orientações e ressaltou o sigilo dos entrevistados. 

A entrevista foi gravada em dois dispositivos para garantia e segurança das informações obtidas. 

Na escola pública, a entrevista coletiva ocorreu na sala de multimídia, os participantes se 

dispuseram em círculo e, da mesma forma, seguiu-se o mesmo padrão de orientações fornecidas 

ao grupo anterior. Os estudantes, de ambas as escolas, demonstraram interesse na temática e 

curiosidade em relação às questões que iriam motivar as discussões. Após o término das 

entrevistas, procedeu-se à transcrição em sua íntegra, possibilitando a realização da análise que 

será apresentada ainda neste capítulo.  

 

3.2 Caracterização das escolas pesquisadas  

A escola particular está situada na Vila Palmeiras - Freguesia do Ó e está localizada há 

22 anos no bairro. Caracteriza-se como uma escola de pequeno porte, pertencente à Diretoria 

de Ensino Norte 1, que atende do Ensino Infantil e ao Ensino Médio e encontram-se 

matriculados na média de 250 alunos divididos em dois turnos, manhã e tarde. São ao todo 11 

salas de aula; 1 laboratório de informática; 1 laboratório de ciências; 1 biblioteca; 1 sala de 

vídeo; 1 quadra poliesportiva; 1 sala de ballet; 6 banheiros; 1 espaço de recreação e parque; 1 

cantina e o pátio. O Ensino Médio compõe-se em três turmas com a média de 15 alunos por 

                                                             
12 O roteiro utilizado para o grupo focal encontra-se no apêndice.   
13 Adotou-se os critérios estabelecidos pela ABEP – Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa publicado 

em 2008  
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sala, todos matriculados no período matutino.14 Os alunos são, em sua grande parte, 

provenientes das famílias que moram nas proximidades. A escola conta com um quadro de 22 

professores. A gestão compõe-se de duas coordenadoras pedagógicas, uma diretora pedagógica 

e outra administrativa, todas com ensino superior completo.  

A escola pública estadual, por sua vez, situada na Vila Carbone - Bairro do Limão 

apresenta grande porte, atende do ensino fundamental II ao médio, com a média de 1450 alunos 

matriculados e distribuídos em 3 turnos: manhã, tarde e noite. Pertencente à Diretoria de Ensino 

Centro, a escola possui 1 diretor, 2 vice-diretores, 2 coordenadores pedagógicos, todos com 

ensino superior completo e especialização. O corpo docente é composto por 94 professores, 

sendo 56 professores efetivos, 38 professores Ocupantes de Função Atividade (OFA) e 3 

professores eventuais. O quadro de apoio é formado por 1 gerente de organização escolar, 11 

agentes de organização escolar, 3 funcionários de serviços e 2 funcionários destinados à 

merenda. Ao todo, a escola possui 16 salas de aula; 2 quadras poliesportivas sendo uma delas 

coberta, contendo vestiários com chuveiros instalados; 1 Sala de leitura equipada com 

computador e amplo acervo de livros; 1 laboratório de ciências; 1 laboratório de informática; 1 

cozinha; 1 cantina; 1 sala de recursos; 1 banheiro; 1 elevador e rampas adaptados para 

portadores de necessidades educacionais especiais; piso tátil, indicativo para deficientes 

visuais; 1 residência para ocupação da zeladoria;  estacionamento e jardins. 15 O maior número 

dos alunos que frequentam essa escola é proveniente das famílias que habitam nos bairros aos 

arredores. Apesar de ser considerado um bairro de periferia, a escola está localizada em uma 

região com boa infraestrutura, com um condomínio ao lado e muitas residências no entorno da 

escola. Não há comunidades ou favelas situadas a menos de 1 km da escola, as mais próximas 

estão em torno de 2 km de distância.    

Após a caracterização física e geográfica das escolas, segue-se a análise do questionário 

socioeconômico aplicado aos alunos.  

 

3.3 Análise dos dados do questionário socioeconômico  

O questionário foi estruturado com 25 perguntas fechadas e uma aberta a fim de 

identificar aspectos como gênero, composição familiar, naturalidade, localização e tipos de 

moradia, níveis de consumo, níveis de renda familiar e composição/dependência da mesma, 

níveis de escolaridade dos pais, trajetórias escolares dos alunos pesquisados, intenção ou 

                                                             
14 Dados fornecidos pela observação do pesquisador e pela coordenação da escola.   
15 Dados retirados do Plano de Gestão do Quadriênio 2012-2016.  
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participação em concursos vestibulares e, por último, possíveis escolhas profissionais. Ao todo, 

foram entrevistados 11 alunos na escola particular e 64 alunos na escola pública. A faixa etária 

dos alunos está entre 17 e 18 anos. Após a tabulação dos dados em ordem comparativa e de 

relevância, realizou-se a caracterização do público pesquisado. 

A primeira questão identificou o genêro entre os alunos. Notadamente, houve uma 

predominância do genêro feminino em ambas as escolas, conforme verificamos no gráfico 

abaixo:  

Figura 1 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Segundo dados apontados pelo IBGE em uma pesquisa realizada entre os anos 2000 e 

2010,16 essa predominância pode ser explicada pelo aumento de escolaridade entre as mulheres 

no Brasil, incluíndo-se os níveis de educação básica até o ensino superior.  

Em relação à composição étnica das escolas, nota-se o seguinte quadro:  

Figura 2 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

                                                             
16 Dados retirados do site do IBGE de estatísticas de gênero.  
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Sendo assim, identifica-se que em ambas as escolas há uma predominância de alunos 

brancos.  

Todos os alunos pesquisados, na pública e particular, declararam-se solteiros e apenas 

dois alunos, um em cada escola, declararam ter um filho ou mais. Quanto à naturalidade dos 

alunos os dados mostram que nos bairros pesquisados não houve um índice significativo de 

migrações e ou imigrações de alunos que possa ser levado em consideração na pesquisa, 

observando-se que quase a totalidade dos alunos, nas duas escolas, são naturais da cidade de 

São Paulo e apenas uma aluna, da escola particular, é natural do Rio de Janeiro.  

Conforme apontado nas características das escolas pesquisadas, a maior parte dos alunos 

mora nos bairros em que as escolas estão situadas. No gráfico, agruparam-se as vilas e sub-

regiões citadas em seus distritos. Sendo que se obteve o seguinte quadro em relação às 

localizações de moradia:  

Figura 3 

 

Fonte: Elaborado pelo autor  

Ainda, sobre as características sociais dos pesquisados, em relação às condições de 

moradia, não há diferenças significativas quando comparadas as realidades das duas escolas, 

pois a maior parte declarou residir em casa própria, ainda que esse índice seja maior na escola 

particular.  
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Figura 4 

 

Fonte: Elaborado pelo autor  

O cenário da escolaridade dos pais revela que, em grande parte, ambos, pais e mães, 

alcançaram o término do ensino médio. Porém, o nível de escolaridade entre as mães apresenta-

se mais elevado, se comparado em relação aos pais, principalmente entre as mães dos estudantes 

da escola particular, conforme se verifica nos gráficos abaixo:  

 

Figura 5 

 

Fonte: Elaborado pelo autor  
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Quando comparados em conjunto, os dados mostram que o nível de escolaridade média 

entre os pais dos alunos pesquisados varia entre ensino médio incompleto e completo.  

Figura 6 

 

Fonte: Elaborado pelo autor  

Na caracterização de renda dos alunos17, de ambas as escolas, os dados revelaram que 

pertencem, na média, à classe C1. No entanto, se observados de forma isolada, cada grupo, 

pode-se verificar que os alunos da escola pública se encaixam, em sua maioria, na classe C2, e 

os alunos da escola particular na classe C1, conforme registra o gráfico abaixo:  

Figura 7 

Fonte: Elaborado pelo autor 

                                                             
17 Critérios de renda adotado conforme dados publicados em 2008 pela ABEP. 
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A renda é composta, na média, por duas pessoas e seus dependentes variam entre quatro 

a cinco pessoas por residência. A pesquisa revelou que 80% dos adolescentes entrevistados, 

responderam que não contribuem para a composição dessa renda. Sobre exercerem alguma 

atividade remunerada, obteve-se um quadro diferencial significativo: os alunos pesquisados, 

quase em sua totalidade, não exercem nenhuma atividade remunerada, porém os que exercem, 

em sua maioria, são estudantes da escola pública, conforme se pode observar no gráfico:   

Figura 8 

 

Fonte: Elaborado pelo autor  

 Após a exposição do conjunto de questões referente ao critério renda, outro acerca da 

trajetória formativa dos alunos, demonstrou-se os seguintes dados:  

• Os alunos provenientes da escola particular, desde o ensino fundamental até a conclusão 

no ensino médio, estudaram no período diurno e matutino e tiveram toda a formação 

escolar na rede particular, e ainda, todos pretendiam concluir o ensino médio no ensino 

regular.   

• Os alunos provenientes da escola pública, desde o ensino fundamental até a conclusão 

no ensino médio, estudaram quase sempre em período diurno, e em sua grande parte, se 

mantiveram na rede pública até a sua conclusão. Quase todos pretendiam concluir o 

ensino médio no ensino regular, exceto um aluno, cuja pretensão era concluir o ensino 
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médio na modalidade de ensino supletivo, porém, não foi possível no momento 

identificar o motivo.   

A questão referente à perspectiva de ingresso no ensino superior, através dos exames 

vestibulares, demonstrou que, em ambas as escolas, 80% dos alunos nunca frequentaram 

nenhum curso preparatório para esses exames. Quanto a participação dos alunos na categoria 

de trainee, verifica-se o seguinte retrato:  

Figura 9 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor  

 Verifica-se no gráfico que, os alunos da escola particular, tiveram maior participação 

nesses concursos. Da mesma forma, demonstraram um interesse diverso na procura por uma 

instituição de ensino superior. Em relação à pretensão ao acesso às universidades públicas e 

privadas por meio do ENEM, tem-se o seguinte gráfico comparativo: 

Figura 10 

 

Fonte: Elaborado pelo autor  
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Entre as possíveis escolhas profissionais, as mais citadas foram: direito, psicologia, 

engenharia, análise de sistemas, fisioterapia e medicina. Alguns responderam a essa questão 

com mais de uma opção, dois não decidiram e seis não responderam.  

A aplicação do questionário colaborou para a seleção dos participantes no grupo focal, 

e ainda, caracterizou o perfil do público pesquisado apontando suas trajetórias formativas e 

perspectivas gerais que puderam possibilitar a observação de alguma homogeneidade entre os 

sujeitos da pesquisa.   

Em seguida, procedeu-se à análise das propostas pedagógicas tendo em vista os 

seguintes objetivos:  

• Verificar nas escolas pesquisadas qual a concepção, objetivos e finalidades que são 

atribuídos ao ensino médio.  

• Compreender como a concepção de educação para o trabalho é colocada em prática. 

• Identificar a existência de projetos diretamente ligados à construção do projeto de vida 

profissional dos adolescentes.  

 

 

3.4 Análise das propostas pedagógicas  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996, ao fazer menção 

sobre à proposta pedagógica a insere como um instrumento importante e de referência para toda 

a escola. Também denominada de Projeto Político Pedagógico (PPP) ou Projeto Pedagógico 

(PP), em que são encontradas as diretrizes que englobam a comunidade escolar em suas 

particularidades.   

Por essa razão, analisou-se as propostas pedagógicas de ambas as escolas com o intento 

de identificar os objetivos e finalidades que ambas as instituições atribuem ao ensino médio. 

Ao propor essa pesquisa, na escola particular, não foi possível o acesso ao PPP. Dessa forma, 

buscou-se na proposta pedagógica, disponível no manual do professor, anexado ao caderno de 

plano de aula, menções ao objeto dessa pesquisa. Na escola pública estadual, entretanto, foi 

possível o acesso ao Plano de Gestão que forneceu importantes dados.  

Na proposta pedagógica da escola particular sobre o Ensino Médio, verifica-se a menção 

ao Art. 19º das Diretrizes Curriculares Nacionais de 2011:  

 

O Ensino Médio tem por objetivo promover através da aquisição de 

conhecimentos e habilidades a plena formação do aluno, priorizando a 
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formação moral, intelectual e social, fornecendo-lhes os elementos para 

que se situe e estabeleça relações no meio social em que vive. [...]  

 

Complementado pela seguinte ementa: 

 

[...] Para nos apoiar neste processo, contamos com o sistema de ensino... 

[nome do sistema de ensino adotado] (ESCOLA PARTICULAR 

Proposta Pedagógica, 2016 p. 1)  

  

No texto da proposta analisada, não se encontrou outras menções ao ensino médio e suas 

finalidades. Da mesma forma, não foram encontradas descrições de projetos que envolvessem 

diretamente projetos de vida profissional para o adolescente.  

Entretanto, na escola pública estadual, o destaque aos objetivos do Ensino médio está 

no artigo 35 da LDB que pontua:  

 

Art. 35: O Ensino Médio, etapa final da educação básica, com duração 

mínima de três anos, terá como finalidades:  

I - a consolidação E o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos 

no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;  

II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 

continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com 

flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento 

posteriores;  

III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 

formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 

pensamento crítico;  

IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos 

processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de 

cada disciplina. (BRASIL, 1996)  

 

No mesmo documento, ao caracterizar a comunidade escolar, encontra-se o seguinte 

discurso sobre os adolescentes, alunos no ensino médio:  

 

Dentro desse cenário, ir à escola, para alguns, é um meio de “fugir” dos 

problemas familiares ou uma atividade de rotina desvinculada da 

importância de construir conhecimentos e desenvolver competências e 

habilidades para utilização futura. Para outros a escola acaba se 

tornando um espaço de difícil permanência e então acabam por evadir-

se, em sua maioria, por não conseguirem conciliar a escola e a 

necessidade de ingressar no mercado de trabalho. (ESCOLA 

PÚBLICA, Plano de Gestão, 2012 p.11 – grifo nosso)  

 

Esse é um fator que merece destaque. O dado trazido pela escola encontra-se com os 

resultados apresentados em outras pesquisas publicadas. De acordo com a pesquisa do Pnad 
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(Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) do IBGE (2016), há 1,7 milhão de jovens fora 

da escola, o equivalente a 16% dessa faixa etária. Excluindo os que já concluíram o Ensino 

Médio, o percentual de brasileiros de 15 a 17 anos que não estudam nessa faixa etária 

corrensponde a 13%. De acordo com a pesquisa um dos motivos pelos quais os jovens se 

evadem do ensino médio – público sobretudo – refere-se ao ingresso precoce no mercado de 

trabalho, que ocorre com maior frequência entre meninos de 15 a 17, os quais, por vezes, se 

veem fora da escola e sem ensino médio completo.  

De acordo com o relatório, “Fora da Escola e Fora do Trabalho: Risco e Oportunidades 

para os "Nem-Nem" da América Latina, do Banco Mundial” 20 milhões de pessoas entre 15 e 

24 anos não estudam nem trabalham, um entre cinco jovens da região é considerado "nem-

nem", o Brasil, por sua vez, tem um dos maiores números absolutos da região: 6,9 milhões, e 

ainda, sem as habilidades necessárias para conquistar uma vaga no mercado formal, o mais 

comum é que esses jovens se ocupem no setor informal sem direitos trabalhistas e com mais 

instabilidade. (DE HOYOS; HALSEY; SZÉKELY, 2016 p. 70)  

 Mesmo diante desse panorama, nota-se, por meio documento apresentado pela 

instituição, uma possível idealização do público que atende. Atribuem à família uma 

responsabilidade, que resultaria na qualidade de formação desses adolescentes. Em seguida, 

relaciona-se o ingresso em universidades públicas à excelência do ensino:  

 

Porém, ainda contamos com uma pequena parcela de alunos oriundos 

de famílias estruturadas que investem na formação intelectual e 

sociocultural de seus filhos; com as quais a escola pode contar e como 

resultado desta parceria alguns se tornam excelentes alunos chegando 

até a ingressar em universidades conceituadas, inclusive públicas. 

(ESCOLA PÚBLICA, Plano de Gestão, 2012 p.11-12)  

 

Nesse caso, a escola reconhece a importância da família – no investimento intelectual e 

sociocultural dos filhos – e atrela essa parceria aos bons resultados dos jovens. Esse discurso 

pode ser questionado, pois atualmente não se recomenda a utilização de terminologias como 

famílias estruturadas ou desestruturadas, mas fala-se em arranjos familiares diversos. 

(SANTANA; OLIVEIRA;  MEIRA, 2013).  

Discursivamente, percebe-se que há um preconceito em relação aos modelos de família 

e aos modelos de instituição de ensino. Outra característica discursiva consiste no fato de que 

os alunos ao se evadirem da escola e ingressarem no mercado de trabalho sem concluírem o 

ensino médio, pode  representar um fator negativo para a “qualidade” da escola.   
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Não foram encontradas menções ao projeto de vida profissional dos alunos, entretanto 

encontram-se, na sessão que elenca projetos escolares, algumas metas de médio prazo para a 

escola, entre elas estão:   

• Colaborar com a inserção dos alunos no mercado de trabalho participando de 

programas que efetivem a aprendizagem profissional para os mesmos. (p.29) 

• Promover palestras sobre a importância do estudo na vida do jovem no mundo 

do trabalho globalizado, principalmente, aos alunos dos cursos noturnos. (p.30)  

 

Efetivamente, não há nenhum projeto de certificação e habilitação profissional 

específica na escola. A instituição apresenta uma estrutura e modelos pedagógicos 

convencionais e existem alguns projetos que abrangem outras temáticas, entretanto não 

relacionadas ao projeto de vida profissional dos adolescentes.   

Quanto à escola particular, o mesmo acontece. Não há efetivamente uma preocupação 

com a inserção desses jovens no mercado de trabalho. O foco principal do trabalho pedagógico 

é oferecer conteúdos para que tenham “capacidade” de serem aprovados em vestibulares de 

universidades públicas – preferencialmente – ou privadas de nomes reconhecidos.   

Observa-se, entretanto que mesmo existindo uma prévia consciência de que é preciso 

oferecer uma preparação adequada para o mercado de trabalho, o ensino médio, em ambas as 

escolas, continua se referenciando em um modelo propedêutico. Assim, encontram-se a 

finalidade e objetivos para o ensino médio nessa preparação para o vestibular, buscando como 

meta o sucesso do aluno que alcança o ensino superior “inclusive em universidades públicas”, 

como destaca o plano de gestão da escola estadual. Esse discurso conduz à caracterização de 

uma possível descrença na capacidade do ingresso de todos os alunos nesse grau de ensino, e 

uma qualificação valorativa de demérito em relação aos educandos que optem ou consigam 

apenas o ingresso em universidades privadas ou menos valor é dado, ainda, àquele que não 

acessa o ensino superior.   

 

3.5 A escola e o projeto de vida profissional na adolescência   

  

As concepções sobre a adolescência, embora com pontuais diferenças, configuram esse 

momento como sendo de crise e de transformações com auge no processo de construção da 

identidade, diferenciado do processo anterior ocorrido na infância. (ERIKSON,1976). Na 
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perspectiva adotada, novas buscas, escolhas, papéis e relações geram entre os adolescentes, 

ansiedade, medo e insegurança. 

Essa contextualização considera a dimensão social como possibilidade de análise dos 

adolescentes que frequentam o ensino médio e, nesse sentido, parte-se dela para a compreensão 

do projeto de vida desses indivíduos. As diferentes realidades, em que estão inseridos, marcam 

suas trajetórias e os podem guiar a caminhos diferentes, justifica-se, assim, a contextualização 

do universo dessa pesquisa, o ensino médio. Nesse nível de ensino, é possível oferecer 

possibilidades de construção de um projeto de vida que leve em consideração a autonomia e a 

emancipação desses indivíduos, tendo em vista um projeto que os prepare para vivenciarem os 

graus de adaptação e resistência necessários à sobrevivência na sociedade e seja possível, dessa 

forma, a superação da pseudoformação instaurada.     

Em diálogo com o referencial teórico adotado, busca-se compreender o que é um projeto 

de vida profissional, e como as características sociais adequam o planejamento desses projetos 

aos interesses do sistema econômico e cultural instaurado. De acordo com Adorno (1971), a 

“pseudocultura é uma forma dominante da consciência cultural” e inviabiliza a formação (como 

construção) na medida em que “deforma” o indivíduo e o adapta ao mundo administrado. Os 

projetos de vida são construídos no âmbito da formação do indivíduo e de sua experiência com 

a cultura, portanto, é necessário buscar os elementos dessa pseudoformação nesses projetos que 

qualificam as escolhas realizadas pelos adolescentes em questão.  

Não só a questão da cultura será decisiva para a construção de um projeto de vida 

profissional, a dimensão econômica e sua relação com o conceito de trabalho e do próprio 

sistema econômico também são fatores relevantes. Pochmann (2005, p. 130), ao tecer 

considerações sobre a realidade das sociedades capitalistas e suas estruturas, considera que a 

transformação da sociedade industrial para a sociedade do conhecimento apresentou uma 

implicação direta sobre a exigência da educação e da formação profissional. Como 

anteriormente apontado, a escola é apropriada pelo capital e torna-se responsável pelas 

mudanças estruturais e ideológicas nessas sociedades. 

O princípio de “educação para o trabalho”, bem como o discurso das competências, 

apresentados nos documentos que orientam as práticas educacionais apontam para uma direção: 

a de que o jovem deve vir a tornar-se multifuncional, flexível e adaptado. (DCNEM, 2011). As 

finalidades e objetivos apresentados como intrínsecos ao ensino médio levam em consideração 

essa nova configuração de “formação” a ser oferecida nesse âmbito.  

No entanto, para Pochmann, ainda que se preconizem esses objetivos, nem sempre os 

mesmos se concretizam de maneira eficiente, pois mesmo que os adolescentes considerem a 
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importâncias dos estudos, como recurso básico para sua formação e qualificação profissional, 

o autor pontua que: "Naturalmente há ainda diferenças gritantes quando se observa o modo de 

vida e inserção no trabalho referente ao jovem pertencente à família pobre e ao jovem 

pertencente à família rica" (Pochmann, 2004, p. 219).  

Esse cenário aponta que quando, no âmbito do ensino médio, se objetiva preparar para 

o trabalho, apenas em seu caráter pragmático, retoma-se a dualidade que se estendeu durante 

seu próprio histórico. Essa preparação e o próprio ensino médio configuram-se de maneira 

diversa entre as classes, e como apontam Audi (2006) e Silva (2003; 2010) há um projeto 

distinto de construção de projetos de vida profissional que se constrói já durante o período 

escolar. 

 Retomando as considerações de Pochmann (2004), o autor argumenta que os jovens de 

estratos sociais mais baixos atrelam seu ingresso ao mercado de trabalho como único recurso 

de mobilidade social e, por vezes, abandonam os estudos, apresentam baixa escolaridade e, 

consequentemente, ocupam vagas com menor remuneração e subempregos. O mesmo não 

ocorre nos estratos médios e mais altos, posto que, estes adquirem maior escolaridade, adiam 

sua entrada no mercado de trabalho para, geralmente, após o ensino superior disputarem as 

melhores vagas, obtendo, assim, maior remuneração.  

A escola, ao adotar o modelo propedêutico, sem uma referência crítica, pode conduzir 

ao conformismo social. E não se pode referendar um projeto (construção) de vida profissional 

emancipador e autônomo tendo esse cenário como condição formativa.   

Como definição de projeto de vida, toma-se a conceituação de Soares (2002, p. 76),"o 

projeto é, ao mesmo tempo, o momento que integra em seu interior a subjetividade e a 

objetividade e é, também, o momento que funde, num mesmo todo, o futuro previsto e o passado 

recordado. Pelo projeto, se constrói para si um futuro desejado, esperado." 

Observa-se que, nesse futuro em construção, a escola exerce uma importância 

significativa. Para Nascimento (2006):  

 

[...] “a escola não está assumindo o seu papel de preparar os 

adolescentes para a vida”. O sentido de preparar para a vida transita 

entre o desenvolvimento de habilidades para lidar com o cotidiano e 

suas adversidades como também o desenvolvimento de habilidades 

acadêmicas que dê suporte às transformações necessárias para alcançar 

o bem-estar na vida. 
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Nessa realidade de pseudoformação oferecida pela escola e, sobretudo, no ensino médio, 

faz-se necessário avançar para uma mudança de cultura escolar, a fim de que seja possível 

proporcionar aos adolescentes oportunidades de crescimento e conquistas em suas vidas.  

Dessa forma, objetiva-se a seguir, verificar nos discursos dos adolescentes entrevistados 

para essa pesquisa elementos que possibilitem compreender como essas características 

apontadas pelos autores se fizeram presentes em seus “projetos de vida” e, assim, identificar 

como suas formações colaboraram para a construção de suas identidades e de seus papéis na 

sociedade.  

 

3.6 O diálogo com os estudantes: expectativas, escolhas e projetos   

A estrutura do diálogo com os adolescentes pautou-se na busca pelos significados e 

sentidos atribuídos por esses ao trabalho à profissão e à escola, bem como referenciam seus 

ideais e projetos de vida.   

A hipótese inicial dessa pesquisa considerava que mais que um fator motivacional e 

individual, o fato dos alunos estudarem em uma escola particular potencializava a construção 

de projetos de vida profissionais diferenciados em relação aos alunos da escola pública.  

Conforme apresentou-se, as escolas pesquisadas, prioritariamente, atendem a um 

público socioeconomicamente semelhante. O objetivo dessa seleção era, eventualmente, 

descartar os fatores econômicos como determinantes primários na construção de projetos de 

vida profissional, que conforme se verificou nas pesquisas de Silva (2003 e 2010), são de ordem 

relevante e determinante.   

Para diferenciar e comparar os discursos, os alunos da escola particular foram 

enumerados conforme a ordem de participação, enquanto os da escola pública foram nomeados 

em ordem alfabética, também de acordo com a sequência de suas participações. Utilizou-se de 

acordo com Preti (1999), as normas de transcrição oficiais para entrevistas18.    

A fim de identificar e compreender as projeções dos alunos, as entrevistas tiveram 

início, solicitando-se aos adolescentes que visualizassem um futuro próximo, cinco anos. 

Inicialmente, percebeu-se uma insegurança e idealização maior entre os alunos da escola 

particular, os quais tenderam a idealizar determinadas profissões e seus possíveis exercícios 

sem considerar os aspectos econômicos e relacionais para as conquistas dos mesmos. Conforme 

verifica-se nas falas seguintes:   

 

                                                             
18 As entrevistas encontram-se transcritas, em sua íntegra, nos apêndices.  
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Estudante 2      ah... eu me vejo daqui a cinco anos... na verdade... eu não sei muito   

                          bem... porque eu queria entrar no exército no ano que vem... [...]  

Estudante 3      eu me vejo acabando a faculdade... pretendo pelo menos ter um carro   

                         ou::: um apartamento qualquer coisa assim... [...]  

Estudante 4     não sei... porque ainda não sei o que quero fazer de faculdade... o ano   

                        que vem quero fazer curso pra decidir o que vou fazer de faculdade [...] 

não sei... sinceramente... 

 

Em relação aos estudantes da escola pública essa característica não se repetiu. Os 

adolescentes sentiam-se mais seguros em relação às suas escolhas, mesmo apresentando uma 

série de elementos que ao logo da entrevista demonstraram os fatores de adaptação e 

conformismo social.  Destacaram a possibilidade de estarem cursando  nível superior no futuro 

ou já o seu término e a conquista de bens materiais e da independência como possíveis 

realizações.   

 

Estudante H        é:::eu já trabalho na área de seguros...eu me vejo formado já... na      

                             faculdade... eu vou continuar nessa área né? porque é onde eu me  

                             sinto mais em casa... e eu quero que estar casado 

Estudante G        eu me vejo uma pessoa assim... um pouco mais independente...  

                             empregado e dentro dos estudos... porque eu quero ser uma pessoa   

                             independente  

 

Nota-se ainda, a importância atribuída pelos jovens ao ensino universitário em seus 

projetos. Percebe-se assim, que o discurso da ascensão social, por meio da educação, em meio 

as camadas médias, continua sendo homogêneo, além da própria ideia de formação nas 

sociedades burguesas que levam os indivíduos a considerarem a cultura oferecida nas 

universidades como superior às demais. Configura-se como barbárie do capitalismo esse 

fenômeno, pois, na medida em que a universidade se converte em única portadora de formação 

cultural, e ainda é privilégio de poucos, desqualifica os que não acessam esse nível de 

escolarização como inferiores. Adorno (2014, p. 10) em sua teoria de la seudocultura, traz o 

exemplo do profissional, que é julgado como inculto, mesmo possuindo muitos conhecimentos:   

 

[...] un reparador de radio o un mecánico de automóviles que según los 

criterios tradicionales sea inculto precisa, para ser capaz de ejercer su 

profesión, muchos conocimientos y destreza que no podrían adquirirse 

faltando todo saber matemático y de las ciencias de la naturaleza que, 

por lo demás, y como ya observó Thorstein Veblen, está mucho más 

cerca de la llamada clase inferior de lo que la arrogancia académica se 

confiesa.  
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Não obstante, verificou-se na proposta pedagógica que a escola pública atrela a 

qualidade de ensino à necessidade dos alunos ingressarem nas universidades. A escola 

particular, da mesma forma, considera o acesso à universidade uma questão de suma 

importância e qualificação. Essa característica demonstra o quanto a dualidade de modelos de 

ensino, propedêutico e profissional são resultados de uma cultura implantada. Assim, ao serem 

questionados acerca do que consideravam importante para um projeto de vida profissional, os 

adolescentes de ambas as escolas foram unânimes em considerar estudos, emprego e faculdade 

como fundamentais.   

Imediatamente, atrelado a esse futuro próximo, os alunos da escola particular 

consideraram a satisfação, realização pessoal e felicidade como elementos necessários em um 

projeto de vida.  

 

Estudante 8        depende muito da sua felicidade... tipo às vezes a gente vai tá  num  

                           emprego que a gente... por exemplo... se sente bem... satisfação  pessoal 

Estudante 2       [...]independente de dinheiro você tem que estar naquilo que você se sente  

   bem... [...] é uma coisa minha [...]  eu vou porque eu vou me sentir bem 

Estudante 6       se você está trabalhando naquilo que você gosta... logo você já é...  

                           mais feliz porque você vai ser uma pessoa boa e vai conseguir mais   

                           dinheiro... 

 

Equipara-se a realização profissional à realização pessoal.  Trata-se de uma conquista 

projetiva, ou seja, como projeto de longo prazo e como resultado de seus esforços individuais.  

Essa prerrogativa de “realização” e de “satisfação” apresentada pelos alunos demonstra o 

quando estão adeptos à lógica capitalista. Ehrlich; De Castro; Soares (2000, p.70) ao analisarem 

a questão da escolha profissional na sociedade capitalista apontam que:  

 

O contexto social, em função dos processos educativos vividos seja na 

família como na escola, fazem com que o jovem opte profissionalmente 

correspondendo a um esquema de valores dirigidos para os benefícios 

econômicos e para a busca de poder e de prestigio exigidos pela ordem 

social.  

 

Igualmente, a palavra felicidade foi recorrente nas falas dos alunos de ambas as escolas. 

Apesar de apresentarem diferenças em relação ao que entendem por felicidade, o imaginário 

acerca do que é ser feliz é representativo de uma sociedade que pauta os valores sociais em uma 

educação para o consumo. Entretanto, é preciso destacar, conforme Adorno e Horkheimer 



85 
 

 

(2002b, p.22) já apontavam, que em um sistema capitalista, como consequência da indústria 

cultural, há restrições que devem ser consideradas mediante esse sentimento:    

[...] A vida do capitalismo tardio é um rito permanente de iniciação. 

Todos devem mostrar que se identificam sem a mínima resistência com 

os poderes aos quais estão submetidos. [...] Todos podem ser como a 

sociedade onipotente, todos podem se tornar felizes, conquanto se 

entreguem sem reservas, e renunciem sua pretensão à felicidade. 

 

Identifica-se essa realidade nas falas dos alunos quando confrontados sobre o que mais 

importava em seus projetos de vida:  

 

Pesquisador       para vocês o que importa mais felicidade ou dinheiro?   

Estudante 3       felicidade... 

Estudante 1       felicidade... 

Estudante 4       felicidade::: 

Estudante 2       entre os dois... felicidade... mas se tiver os dois melhor 

Estudante 7       infelizmente a gente precisa dos dois... então a gente tem tipo que   

                           aprender tipo... a conciliar... sabe? tipo por exemplo... eu queria ser    

                           uma  estrela do rock  mas não vai dar... eu tenho que trabalhar... então  

                           vou ser  historiador artístico... eu vou juntar uma coisa que eu gosto...      

                           com uma  coisa que eu consigo estudar 

 

O mesmo discurso se repete na escola pública, os alunos também se veem confrontados 

em suas decisões acerca da inclusão da felicidade como dimensão de realização em suas vidas:  

Pesquisador           o que pesa na sua escolha? dinheiro ou felicidade? 

Estudante H          dinheiro 

Estudante F           hoje... infelizmente... é o dinheiro 

Estudante D           eu já não acho... eu procuro minha felicidade. dinheiro você pode       

                               fazer uma coisa... mas uma hora acaba... a nossa felicidade não 

Estudante B         mas o dinheiro compra a felicidade 

 

 

Conforme se verifica na fala abaixo, do estudante J, o seu plano de ser um músico 

“famoso” se confronta com essa realidade material, reconhece, dessa forma, que a questão 

econômica é um fator de peso para  tomar uma decisão e construir um projeto.  

 

Estudante J            sim... lógico que felicidade também... porque... tipo...  

                               principalmente no ramo de músicas... você tem que estar com uma   

                               mentalidade muito boa... sabe? tipo... sei lá... mas... tipo... dinheiro  

                               é o que mais pesa... tipo... porque hoje... no mundo de hoje é  

                               essencial para tudo... sabe? você ficar nesse pensamento:  ah... só  

                               felicidade... felicidade... você::: a vida vai te dar um tapa na cara e  

                               falar... não::: você precisa de dinheiro também  
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Conforme apontado no primeiro capítulo, com base na teoria eriksoniana, a adolescência 

é o momento em que o indivíduo é apresentado e pressionado para entrar no mundo adulto, 

sobretudo por meio da escolha profissional. É a fase em que confronta essa escolha com seus 

paradigmas e desejos pessoais, mas também, com os de seus pais, da sociedade e da escola.   

Em relação à construção das escolhas, buscou-se compreender como esses adolescentes 

se sentem livres para concretizá-las. Em nenhum momento, das duas entrevistas, emergiu uma 

problematização da liberdade como possibilidade. Entretanto, não é possível referir-se à 

escolhas e projetos sem antes dimensioná-los nessa questão. Para Adorno (2014, p. 20), em 

uma sociedade cuja pseudocultura é instaurada e a pseudoformação é seu resultado, pode-se 

pensar “como es imposible con una libertad meramente subjetiva, mientras persistan 

objetivamente las condiciones de la falta de libertad”. É possível assim falar em escolhas e 

projetos dadas essas circunstâncias?  

Ainda acerca da possiblidade de liberdade e de escolha, retoma-se a metáfora utilizada 

por Horkheimer (2002, p. 102). Para o autor, há graus diferenciados entre “conduzir um cavalo 

ou dirigir um automóvel”. Embora o indivíduo acredite que está realizando escolhas, elas são 

completamente dirigidas por forças sociais que atribuem ao indivíduo total responsabilidade 

pelas consequências de seus atos. As escolhas minimamente se diferem, mas são enaltecidas 

como se fossem alterar o curso da vida inteira (ADORNO, 1986 apud CHAVES, 2012, p.41).  

Bauman (2009), acerca da possiblidade de liberdade, define "sentir-se livre" como "não 

experimentar dificuldade, obstáculo, resistência ou qualquer outro impedimento aos 

movimentos pretendidos ou concebíveis" (p. 23). Estar livre, segundo a definição do autor, é 

quase uma utopia para o indivíduo contemporâneo. 

Sobre a ilusão da escolha em uma sociedade em que prevalece a “cultura da oferta”, 

Bauman (2012), na obra “Capitalismo parasitário”, indica como a condição de escolha tornou-

se um dever para o indivíduo:  

Podemos dizer que, em sua fase líquido-moderna, a cultura é feita na 

medida da liberdade de escolha individual (voluntária ou imposta como 

obrigação). É destinada a servir às exigências desta liberdade. A 

garantir que a escolha continue a ser inevitável: uma necessidade de 

vida e um dever. A assegurar que a responsabilidade, companheira 

inseparável da livre escolha, permaneça lá onde a condição líquido-

moderna a colocou: a cargo do indivíduo, apontado hoje como único 

administrador da “política da vida”. (BAUMAN, 2012, p. 10)  
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Observa-se essa condição no discurso dos alunos:  

 

Estudante 2         você tem que fazer escolhas pra sair... digamos... da sua zona de                       

                             conforto e acordar pra vida 

 

A cultura da escolha considerada como individual, destinada, inevitável e como dever 

imposta ao indivíduo pode levar o adolescente a realizar escolhas e projetos não autênticos, 

nem livres.   

Ainda buscando compreender como os entrevistados realizavam suas escolhas, 

questionou-se sobre as possíveis influências nessas decisões. Na escola particular, a família 

apresentou-se como uma das influências mais fortes, ainda que, alguns se referiram à 

identificação pessoal.  

 

Estudante 4         foi mais por mim... minha família nunca quis influenciar muito  

                             nisso...tanto que meus pais quando falei que não ia fazer faculdade  

                              no ano que vem eles aceitaram de boa... falaram... você vai escolher o  

                             que você quer... depois você faz... enfim::: e eu acho que a escola  

                             também eles tentam influenciar... mas meio que não afetou muito na  

                             minha decisão... não muito 

Estudante 10        na minha escolha profissional... na verdade... minha família não teve  

                             muita influência porque minha família tem ramos muito diferentes...               

                             distintos do que eu quero... praticamente todos os cursos que eles  

                             fazem... é porque eles querem... não porque a minha tia falou pra  

                              minha prima fazer... não... elas deixam a minha escolha ser a maior...  

                             entendeu? e sobre a escola foi mais pelas matérias que eu tive e  

                               gostei... eu fui por essa escolha... tipo... ah eu gosto de matemática e  

                             física  então eu fui pra área de engenharia... e foi isso mesmo... e  

                             também foi mais porque eu... desde o segundo ano... comecei a  

                             procurar cursos que me interessavam e aí calhou minha decisão[...] 

Estudante 5         a escola não me influenciou em nada... mas acho que a família...   

                             influenciou muito na minha decisão 

 

Em relação aos alunos da escola pública, estes não apresentaram a família como algo 

fortemente decisivo. O fator mais relevante para esse grupo constituiu-se na identificação. 

 

Estudante H          fiz tipo de um teste vocacional e assim que fiz deu essa área 

Estudante A           o meu caso... eu me direcionei nessa área por causa de um concurso      

                               que eu fiz 

Estudante B           o meu... foi a questão do meu pai que é policial militar... e depois  

                               ele se tornou guarda civil... tem a questão dos jogos também... dos  

                               jogos militares... com violência e tudo mais... aquele lance de  

                               pelotões... e a questão dos filmes... que mostram as estratégias  
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                               militares e tudo mais... como minha professora... ela trabalha na  

                               área... eu acabei recebendo uma influência dela também para entrar  

                               na área de tecnologia do exército 

 

Faz-se necessário pontuar que a relação dos jovens com a família sofreu uma alteração 

significativa. Entretanto alguns fatores permanecem inalterados. De acordo com Adorno e 

Horkheimer (1978), esses indivíduos buscam apoiar-se em “modelos” que lhes ofereçam 

segurança, sejam eles quais forem:  

 […] substituído por poderes coletivos, como a classe escolar, o team 

esportivo, o clube e, por último, o Estado. Os jovens manifestam a 

tendência a submeter-se a qualquer autoridade, seja qual for o seu 

conteúdo, desde que ela ofereça proteção, satisfação narcisista, 

vantagens materiais e a possibilidade de descarregar sobre outros o 

sadismo, em que a desorientação inconsciente e o desespero encontrem 

uma cobertura. (ADORNO; HORKHEIMER, 1978, p. 145) 

 

Em ambas as escolas, os grupos entrevistados demosntram essas caracteriticas 

apontadas por Adorno. Buscam suas inspirações em modelos e pessoas bem sucedidas que 

parecem indicar um caminho certo a ser vivido na sociedade.  

Ainda que se considere a liberdade do jovem como condição, vale observar que esse 

adolescente, ao escolher uma profissão e elaborar o seu projeto de vida, não goza de plena 

liberdade a ponto de realizar suas escolhas sem considerar o conjunto de sua existência. Nessa 

escolha recebe diversas influências do meio em que está inserido, em especial da família e da 

escola.  

Outros fatores decisivos ainda relacionados à capacidade de escolha, autonomia e 

liberdade do indivíduo frente ao seu projeto de vida profissional, referem-se aos sentidos 

atribuídos ao trabalho e a profissão. Esses sentidos são intermediados pelas condições e graus 

de possibilidades que se entrelaçam com a questão da sobrevivência, do acúmulo material e do 

bem-estar prometido e talvez promovido pela sua atividade remunerada.  Projetar-se em um 

futuro profissional requer o reconhecimento das condições de trabalho e como as profissões são 

entendidas.  

A sociedade capitalista e seu modo de produção transformaram a relação dos indivíduos 

com o trabalho. No modelo de produção atual, no qual a divisão do trabalho foi intensificada e 

as tecnologias aprimoradas, os indivíduos experimentam uma sensação de escolha e liberdade 

maior do que no antigo modelo. A “profissão” especializada é uma possibilidade oferecida aos 

indivíduos na sociedade atual e é atrelada à ideia de liberdade, autonomia e méritos próprios. 



89 
 

 

De acordo com Bohoslavsky, as escolhas profissionais estão determinadas por um contexto 

econômico, social e cultural historicamente constituído. (BOHOSLAVSKY, 1983, p.47 apud 

SOARES, 2000, p..70).  

A especialização do trabalho é hoje travestida de profissão. O antigo operário 

(proletário) da fábrica foi aos poucos suprimido pelo avanço do capitalismo industrial. Surge 

então um novo trabalhador contemporâneo: aquele que escolhe onde e como quer atuar 

profissionalmente. As profissões liberais ganham um destaque maior de valor na sociedade 

porque geram a impressão de uma autonomia no campo do trabalho. Por outro lado, aquele que 

não possui um curso (diploma), e não se “especializa”, não pode ter uma profissão e não tem 

uma seguridade na sociedade. Ter uma profissão tornou-se uma garantia de um papel, de uma 

identidade profissional e de um lugar na sociedade.  

Os indivíduos (adolescentes) são levados a creditarem suas escolhas profissionais a um 

conceito de liberdade pautado em uma consciência alienada e um conformismo cego. 

(ADORNO, 2004). O que o capitalismo faz, ao contrário do que é defendido, é 

desprofissionalizar para garantir os espaços sociais e de classes. Antigamente, exercer a função 

de pintor ou de tapeceiro ou de jardineiro se configurava como profissão. Atualmente, qualquer 

pessoa pode executar essas tarefas, mas não pode ser advogado ou médico, pois isso, 

profissionalmente, requer uma especialização.  

Ao serem questionados, durante o grupo focal, sobre suas possíveis escolhas, alguns 

revelaram dúvidas entre escolher aquilo que gostariam de fazer ou a certeza do retorno 

financeiro, como resultado de suas opções. Há atividades “profissionais” que são consideradas 

como lazer, ou desprovidas de retorno financeiro, o que leva o jovem a “escolher” outras 

atividades que não constituem incialmente seus sonhos, ilustrando o conflito entre o princípio 

de realidade e o princípio de prazer conforme Marcuse (1975) já argumentava:   

 

Estudante 7       eu quero ser historiador artístico... mas já pensei em ser  

                           antropólogo... mas... entre morrer de fome e tentar outra coisa prefiro  

                           tentar história da arte... mas na verdade eu queria ser uma estrela do  

                           rock’nroll  ((risos)) 

Estudante J       ah mano... profissionalmente... eu poderia ser tipo um tipo de   

                           músico... metaleiro... ter uma banda e... tipo... seguir carreira...   

   sabe... mas é muito difícil para o brasileiro... mas eu não quis... sabe... é tipo     

   isso... mas... 

 

Outro aspecto  identificado refere-se a como esses adolescentes entendem a durabilidade 

de suas decisões, pode-se concluir que se trata de “escolhas flexíveis”. Essas, conferem ao 
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indivíduo uma sensação de menor responsabilidade (BAUMAN, 2009) e direciona os 

adolescentes, em seus projetos de vida profissional, para considerarem flexibilidade e mudança 

como elementos naturais, entretanto reconhecem que realizar novas escolhas requer assumir 

novas responsabilidades e desafios, conforme nota-se no diálogo a seguir:   

 

Pesquisador         vocês não acham... então... que escolher uma profissão tem que ser  

                             para a vida inteira? 

Estudante 1          não...  

      [ 
Estudante 3         não...  

Estudante 2         você sempre tem o livre-arbítrio de mudar... né? sei lá... tipo... eu   

                              comecei direito amanhã... se eu acho que não tô gostando... eu tenho  

                             a opção de mudar... putz... não é o que eu quero... então eu mudei   

                             pra  mudar... vai... designer... eu não sou boa com isso... mas eu    

                             posso 
 

Entretanto, na escola pública os alunos ponderaram essas possíveis mudanças: 

Estudante J           não... não é assim também... tipo... no começo... é bem difícil... a  

                               gente pode ter dezessete anos... a gente pode estar entrando nessa    

                               área  e tipo... a gente fica com medo... meio com receio 

Estudante A           é... se for... se você querer trocar por uma profissão muito       

                               diferente...  você vai ter que estudar mais... vai ter que se  

                               profissionalizar de novo 

 

A hipótese de que os alunos de escolas particulares tendiam a realizar escolhas de 

carreiras profissionais de nível superior com mais ênfase que os de escola pública foi 

comprovada.  

A principal diferença entre os dois públicos se justifica não no fato de optarem por 

cursos superiores, mas sim, no fato de como se sentiam preparados para isso. Dos 61 

entrevistados da escola pública, 13 não responderam ou não souberam responder, 8 optaram 

por cursos técnicos ou de nível médio, 5 assinalaram mais de uma opção, alternando cursos 

técnicos ou de nível superior e 35 optaram por prestar vestibular para ensino superior. Dos 11 

entrevistados do colégio privado, 1 não pretendia cursar ensino superior, 2 pretendiam cursar 

ensino superior ou técnico e 8 optaram em prestar vestibular para cursos de ensino superior.  

Analisando-se, proporcionalmente, os números, pode-se dizer que não se encontram 

diferenças, ou seja, do ponto de vista individual os alunos tendem, igualmente, a buscar o ensino 

superior.  Os alunos da escola particular apontaram em suas falas que se sentem mais preparados 

para prestarem os exames vestibulares e qualificam o esforço individual como requisito básico 
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para o alcance de seus objetivos, apesar de reconhecerem uma pequena vantagem em relação 

aos alunos da escola pública.  

 

 

Estudante 8         querendo ou não...  a gente tem o material pra ser mais preparado...  

                             pelo menos na teoria devíamos ser... mas acho que no sentimento  

                             assim de autoconfiança... talvez não 

Estudante 2         eu acho que a gente é acomodado... eu estudo em escola  

                              particular... eu tenho uma vantagem em cima deles por isso... só que   

                              não é assim...  por isso a gente acaba não estudando... e eles já não...  

                             eles já vão atrás... correm... é isso que eu quero... é isso que eu vou   

                             fazer 

Estudante 8         mas é uma coisa clara... tipo... por exemplo... se a gente pega e  

                            estuda  vai... pouco...  e eles lá por exemplo... estudam pouco... o   

                            mesmo  que a gente... a gente mesmo estudando pouco... vai saber       

                            mais do  que eles  devido ao material que eles têm 

 

Em contraposição, os alunos da escola pública afirmaram sentirem-se menos 

preparados, e afirmaram, igualmente, a necessidade de realizarem um esforço maior para 

alcançar os seus objetivos:  

 

Pesquisador          então vocês se sentem menos preparados do que alunos da escola  

                              particular? 

Estudante T          sim... porque na maioria das vezes... 

                                                                                         [ 

Estudante P                                                                    sim... porque os de escola particular é                

                              totalmente diferente do ensino  dos que estão aqui... tipo... um aluno de                   

                             escola particular  totalmente  sem /... tem um  preparamento  bem melhor   

                             para uma prova do ENEM... que nem passou... do que um aluno de escola  

                             pública... tipo... tinha coisas do ENEM... que a gente nem  viu... nem  física...  

                             nem aula de física a gente tem 

Estudante B        e os professores cobram mais também... obrigam os alunos a estudar  

                            com livros... e apostilas ou algumas outas ferramentas... para que   

                            eles  tenham um melhor desempenho [...]  

 

 

Não se sentirem preparados e apontarem a qualidade da escola pública como inferior a 

escola particular, é um fator que interfere na possibilidade de realizarem escolhas profissionais 

de acordo com suas “aspirações”. Esse discurso está ligado à concepção liberal do 

individualismo, o sucesso e o fracasso são reduzidos ao próprio indivíduo, suas ações e 

escolhas, como aponta Ferretti (1988, p.32) “[...] o individualismo acredita terem os indivíduos 

atributos diferentes e que a cada pessoa dever-se-ia possibilitar desenvolvê-los, em competição 



92 
 

 

com os demais, ao máximo de sua capacidade, e ainda [...] se o indivíduo permanece 

estacionário, se degrada seu potencial ou se o desenvolve, a responsabilidade por tal situação 

não cabe a outrem sendo ao próprio indivíduo”.  

Sobre a possiblidade de serem aprovados nas universidades públicas, os alunos da escola 

pública sentiram-se desmotivados e descrentes em relação as suas capacidades, conforme se 

observa:  

 

Pesquisador            eu vi que alguns aqui... responderam o questionário que pretendem  

                                 fazer universidade pública e universidade particular... vocês acham  

                                 que não teriam capacidade... as mesmas chances... capacidade     

                                 não... mas as mesmas chances de passar que os alunos de escola   

                                 particular? 

Estudante F            gente... eu não acho isso 

Estudante J            a gente até queria... mas daquele jeito... tem que correr atrás 

Estudante B           em universidade pública nem tanto... porque o conteúdo  

                                que é exigido nos vestibulares é quase o nível de uma  

                                escola particular... a cobrança é igual...agora... quanto a uma   

                                faculdade particular... como UNIP... FMU ou outras instituições...   

                                pode até ser possível 

 

 

Esse é um dos indicadores da pseudoformação. Como Siqueira (2014) afirma “a 

formação não pode ser entendida enquanto pura conformação à vida, caso isso ocorra ela se 

solidifica no momento da adaptação e se transforma em pseudoformação”.  

 

Estudante C           porque quando eu estava estudando em uma escola  

                                 particular eu tinha um sonho de ser médica...vim pra pública... meu      

                               rendimento caiu demais e aí eu falei::: não vai dar certo 

 

Retomando o conceito de formação desenvolvido por Adorno (1971), o qual se refere à 

formação cultural emancipadora no sentido de permitir a análise e identificação das 

contradições sociais e a reflexão sobre sua superação, na fala acima temos uma demonstração 

de uma certa conformação, por isso podemos entender que a formação cultural desses 

adolescentes está se constituindo como reificação da consciência, desenvolvimento das 

estratégias de adaptação, integração e conformismo, propícias à sobrevivência em uma 

sociedade propulsora de desigualdades e que impõe ao indivíduo o preço de seu fracasso.  

A fala da estudante 4, a seguir, resume a visão que esses adolescentes da escola 

particular apresentam em relação aos alunos da escola pública. Sentem-se mais aptos aos 
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vestibulares das universidades públicas devido ao fato de que estudam em uma escola particular 

e afirmam, que caso mudassem de instituição, não teriam as mesmas oportunidades:  

 

 

Estudante 4         eu acho que afetaria sim... porque são realidades diferentes... né? a  

                             oportunidade que a gente tem não é a oportunidade que eles têm...    

                            são vidas diferentes... completamente diferentes 

Estudante 2         [...] porém as pessoas que estudam em escola pública não têm as mesmas  

                            oportunidades que a gente...a gente pode ver que mal eles têm aula... mal eles                

                           têm tudo por  aí... eles não  têm... tipo a mesma aula que a gente tem de                   

                           segunda a sexta... a gente  não tem greve... a gente não tem professor querendo             

                           faltar à toa 

 

Do outro lado, há igualmente uma visão idealizada da escola particular por parte dos 

alunos da escola pública, pois acreditam que o ensino privado configura-se como de “melhor 

qualidade”, gerando assim mais oportunidades.  

 

Estudante S            eu acho que ele me preparou para uma prova de vestibular básica...   

                               porque os estudos que têm numa escola particular são muito  

                               diferentes do estudo que tem aqui... é muito elevado... mesmo que  

                               for pelo valor que eles recebem lá ou pela diferença... me  

                               desculpe... mas o ensino que eles oferecem na escola pública é  

                               muito baixo e  acho que ele não preparou nem para uma prova de  

                               vestibular... tanto  que vou fazer um cursinho 

 

A relação que esse adolescente constrói com a escola e o significado que atribui a ela 

podem alterar o projeto de vida dele. Há uma negação de oportunidades antes mesmo que elas 

sejam quistas pelos indivíduos. Não raras vezes, a escola se torna uma das agências que reforça 

essa visão, contribuindo para a manutenção de sistemas excludentes.  Configura-se, assim, um 

olhar naturalizado para as diferenças e exclusões sociais como aponta Ferretti (1988, p.33)  

 

A ilusão decorre do fato de se admitir como natural que alguns possuam 

maior potencial, uma dada aptidão mais desenvolvida, um interesse 

preponderante por determinada atividade ou apresente certas 

características de personalidade, pois, afinal, além das diferenças em 

termos de potencial biológico, cada um se desenvolveu em ambientes 

com certas particularidades. Em nenhum momento se dá um 

questionamento dessa natural diferenciação. 
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Observa-se esse discurso reproduzido na fala do estudante A:  

 

 

Estudante A          se eu tivesse em uma escola particular... eu acho que eu teria até  

                               mais oportunidade... porque eu ia ser mais direcionado para esta   

                               área... até porque envolve uma pouco de lance de matemática...                 

                               essas coisas e eu não sou o melhor assim... em coisas assim...   

                               consigo  entender algumas coisas... mas eu sou meio ruim em  

                               guardar...  assim... várias coisas...eu acho que eu ia ter uma  

                               facilidade maior até  em fazer vestibular... essas coisas... pra                   

                               conquistar meu espaço 

 

Constrói-se, dessa forma, um discurso que tende a conferir escolhas profissionais 

possíveis, porque ou ela será determinada pela escola, que o indivíduo frequenta e pela 

formação que lhe foi conferida ou cabe, exclusivamente, ao indivíduo alcançar aquilo que 

deseja por um esforço pessoal.   

Nota-se que esse discurso se faz presente também nas concepções adotadas de profissão 

por parte desses adolescentes pesquisados. Ao buscar-se uma definição para a palavra profissão, 

encontra-se no dicionário Aulete19 o seguinte verbete:  

 

1. Atividade especializada que requer formação e pode ou não servir de meio de vida.  

2. Trabalho para obtenção dos meios de subsistência; ocupação; ofício. 

 

Quase sempre, a expressão profissão é entendida como um conjunto de atividades que 

requer conhecimentos, habilidades e atitudes específicas relacionadas a um campo do saber 

humano e que é remunerada. A profissão torna-se, portanto, uma especialização do trabalho.    

Ao serem questionados sobre o que entendem por profissão os alunos apresentaram as 

seguintes definições:   

 

Estudante 1        profissão é uma carreira que vai te trazer bem-estar e felicidade 

Estudante 6         nem sempre 

Estudante 1         não... isso é o ideal... né? mas... tinha que ser assim... né? mas::: 

Estudante 6         não... é o que você trabalha  

Estudante 2         na verdade... pode ser... tipo... eu faço faculdade de direito... mas eu  

                             trabalho em... na parte de administração da empresa e pronto...   

                                                             
19 Consulta ao dicionário online: Aulete. Disponível em: http://www.aulete.com.br/Profiss%C3%A3o. Acesso 

em 07 de maio de 2017  

http://www.aulete.com.br/Profiss%C3%A3o
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                             minha profissão... eu sou administradora de empresa 

Estudante 6         não necessariamente você precisa de uma faculdade... você vai  

                             trabalhar com aquilo e ser um profissional daquilo 

 

 

Estudante B         nesse caso... a gente pode separar em dois extremos... o trabalho é a  

                             atividade remunerada que ele exerce... oferecendo seus talentos em  

                             troca de dinheiro... profissão é uma área da qual ele estudou para ter  

                             uma formação e uma área na qual ele pretende atuar 

 

As definições convergem de alguma forma, pois entendem que ter uma profissão é 

possuir as habilidades necessárias para exercer uma atividade, conferida por uma 

especialização, por meio dos estudos, na qual o indivíduo é remunerado para isso. Ainda que 

entrem em contradição quando perguntados sobre outros tipos de trabalho:  

 

Pesquisador         porque... por exemplo... um varredor de rua... ele tem uma profissão? 

Estudante J          sim 

Estudante S         é uma profissão 

Pesquisador         é uma profissão? 

Estudante J          não deixa de ser uma profissão 

Pesquisador          uma profissão ou uma atividade remunerada? 

Estudante S          é uma profissão... porque ele tem que varrer a rua 

Pesquisador          se alguém perguntasse... 

Estudante J          é a profissão dele... tipo... oh:::... está ganhando para isso 

 

 

Na escola particular, em que a mesma questão foi apresentada:  

 

 

Estudante 8         é 

                             [ 

Estudante 2         é [...]  

Estudante 10       mas é uma profissão... se você recebe um salário é uma profissão 
 

Na fala do estudante B: “Nesse caso, a gente pode separar em dois extremos. O trabalho 

é a atividade remunerada que ele exerce, oferecendo seus talentos em troca de dinheiro, 

profissão é uma área da qual ele estudou para ter uma formação e uma área na qual ele pretende 

atuar”,  (grifo nosso) nota-se que ao se referirem a profissão, ora a consideram como conquista 

e realização, ora apenas como uma atividade remunerada, complementadas ou não por 

realizações pessoais.  
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Esse argumento apresenta uma idealização da profissão e conceitua o trabalho como 

qualquer atividade, aproximando-o mais da ideia de sobrevivência que realização, como 

propunham no início da entrevista. Entendem o trabalho como unicamente um meio de 

sobrevivência. Como, anteriormente, apontado, no segundo capítulo, Marcuse já alertava para 

esse risco que reduz o trabalho a uma condição única.   

A busca por uma especialização estimula o adolescente a competição por uma melhor 

posição no mercado e também na sociedade. A profissão torna-se para o jovem sinônimo de 

conquista e de identidade e de certa forma é considerada uma “emancipação”. Ter uma 

profissão é ter um papel socialmente construído. Esse fato estimula a busca pelo ensino 

superior, pois, para ele, a conclusão de um nível universitário representa a etapa mais 

importante para o ingresso no mundo do trabalho.   

 No entanto, pode-se cair em uma contradição nesse sentido. Esse é um ideário que nem 

sempre se realiza, pois é pautado em um discurso liberal que excluí muitos indivíduos dessa 

realização. Soares (et. al. 2000 p. 71) aponta que “uma vez que em nossa sociedade as pessoas 

não têm as condições básicas de sobrevivência garantidas para poderem escolher a profissão 

que desejam”, acabam por serem excluídas desse processo. Ferretti (1988, p.40), também 

argumenta nesse sentido:  

  
[...] os fatores mais graves referem-se à própria condição de vida desses 

jovens e de suas famílias, que obrigam uma sujeição às oportunidades 

profissionais que se oferecem [...] Dados recentes têm destacado o 

progressivo aumento dos contingentes populacionais que são instados, 

em virtude de condições econômicas adversas, a sujeitarem-se às 

oportunidades de trabalho oferecidas pelo subemprego para não caírem 

no desemprego. 

 

Como se observou na pesquisa encomendada pelo Banco Mundial (2014), essa é uma 

realidade persistente entre os jovens. Muitos “nem” trabalham, “nem” estudam”, quer por 

opção, quer por condição. O percurso do ensino médio, mesmo quando concluído não é garantia 

de que esses projetos profissionais se realizem. Muitos irão aceitar serem acondicionados em 

subempregos para não engrossarem as fileiras do desemprego, e mesmo assim, ainda poderão 

se sentir pressionados pela sociedade:   

 

Estudante 3          não significa que você não vai gostar do seu emprego... dos seus    

                             cursos... que você for fazer... eu gosto muito do ramo que eu  

                              escolhi... mas assim... é uma coisa que eu tenho que fazer... se eu não    

                             fosse fazer isso... eu ia ter que trabalhar com outra coisa porque        

                              senão   não teria como eu me sustentar... meu pai não vai  tá  aqui pra  

                             sempre... pagando as minhas contas e a sociedade não vai ter  
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                             ninguém pra passar na rua e falar assim... olha:::se você quiser eu                 

                             pago uma  conta sua:::vão olhar pra mim e falar assim... noSSA...  

                             isso tudo foi porque você não quis estudar 

 

Estudante B           só completando o que ele falou... realmente... o ensino médio só  

                                 prepara a gente para uma prova de vestibular... porque o mercado  

                                 de trabalho hoje em dia... falta pessoa para poder começar a atuar  

                                em algum tipo de emprego... e para você conseguir esse tipo de  

                                emprego você tem que entrar na faculdade... obviamente... se você  

                                não consegue através de uma bolsa de estudos... você tem que 

                                 pagar a faculdade... mas não tem como você pagar uma faculdade  

                                se você não trabalha... então... basicamente... o papel do ensino  

                                 médio hoje é só para te preparar para o vestibular... para que... pelo  

                                menos... você consiga uma bolsa ou um desconto na faculdade 

 

Sendo assim, qual a condição de escolha para quem as condições econômicas obrigam 

a trabalhar para sobreviver? Que liberdade, que igualdade, que escolhas são possíveis? 

 

Estudante 1         já que você é obrigado a trabalhar... então escolhe alguma coisa que  

                            você goste 

Estudante 7       [...] eu queria ser uma  estrela do rock  mas não vai dar... eu tenho que  

  trabalhar...então vou ser historiador artístico... eu vou juntar uma coisa que    

eu gosto... com uma  coisa que eu consigo estudar 

 

Mesmo diante desse cenário, os adolescentes apontaram a necessidade de tomar contato 

com práticas profissionais desde o ensino médio e na própria instituição por meio de 

experiências que os levariam a realizarem escolhas mais seguras, além de oferecer condições 

para ter oportunidade de inserção imediata no mercado de trabalho, mesmo que gradativamente. 

No entanto, questionaram não haver um espaço para isso devido aos horários e atividades 

propostas pelas escolas:  

 

Pesquisador          seria mais interessante para vocês se no ensino médio... vocês  

                              pudessem ter a oportunidade de fazer algum curso técnico junto? 

Falas conjuntas    sim... claro 

Estudante 10        tipo uma ETEC20 

Pesquisador          tipo uma ETEC 

Estudante 6          mas a escola não disponibiliza nenhum horário... a gente sai duas  
                             horas... curso técnico normalmente começa duas horas... como que a  

                             gente vai sair da escola... ir pro curso e voltar a estudar?  

 

                                                             
20 O termo refere-se às instituições gratuitas de ensino mantidas pelo governo do Estado de São Paulo e 

subordinadas ao Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, que oferecem cursos técnicos e ensino 

médio. 
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Como apresentado no primeiro capítulo dessa pesquisa, o ensino médio é visto muitas 

vezes como um espaço de transição. Preparar o aluno para uma profissão (de nível técnico) ou 

prepará-lo para ser aprovado em um exame de vestibular implica em modelos educativos bem 

claros. Escolas privadas de pequeno porte - como a que foi realizada essa pesquisa - se veem 

cobradas a preparem seus alunos para “serem aprovados para um curso universitário” até 

mesmo atrelando o ingresso, nessas universidades, de seus ex-alunos, aos níveis de excelência 

de ensino oferecido pela instituição.  

Apesar de os alunos da escola particular sentirem-se mais preparados não veem como 

única finalidade para o ensino médio qualificá-los para aprovação nos vestibulares, antes 

indicam a necessidade de incluir práticas profissionais no decorrer do próprio ensino.  

 

 

Pesquisador      então assim... uma pergunta... para que o ensino médio deve  

                          preparar? vocês acham que o ensino médio deve preparar para o quê? 

Estudante 1      pra vida 

                                     [ 

Estudante 4                  pra vida 

Estudante 2      pra escolha profissional 

Estudante 7     esse lance do ensino médio te preparar pra uma prova que é o    

                        ENEM... acho um sistema muito falho... isso mostra o sistema falho 

Estudante 6    porque... tipo... eu estou em dúvida entre o que eu quero... mas eu não  tive a  

                       prática daquilo ainda... então... eu não sei...  eu precisava ter a  prática pra    

                       mim  saber o que eu quero 

 

 

Essas inquietações dos alunos da escola particular não se diferenciam dos da escola 

pública. A fala do estudante B revela uma inquietação e apresenta propostas que deveriam ser 

oferecidas e incentivadas pela escola:  

 

 

Estudante B            primeiramente... um incentivo da escola pelo trabalho dos alunos  

                                que hoje em dia não existe e também apresentar propostas de  

                                estágios... em alguns cursos técnicos... pelo menos... eles  

                                 apresentam a proposta de estágio para o aluno e o aluno decide se  

                                ele quer ou não fazer... acredito que no ensino médio isso deveria  

                                existir também 

 

 E ainda a falta desse espaço para discutir as escolhas profissionais na escola podem levar 

a decisões precipitadas:  

 

Estudante B           sim... porque muitos alunos... eles já procuram a faculdade assim  
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                               que termina o ensino médio... então ele acaba pensando de última  

                                hora... às vezes nem é sempre isso que ele quer... o que pode acabar   

                               prejudicando 

 

Sob este aspecto, afirma Giovinazzo Jr (2015):  

 

No âmbito do ensino médio é recorrente a discussão sobre a relação 

entre educação e trabalho. Ora, como o que é exigido (para que seja 

possível a inserção na vida adulta) é algum tipo de qualificação 

profissional, embora isso não garanta a entrada no mercado de trabalho, 

nem que esse mesmo mercado vá requisitar tais profissionais 

qualificados e muito menos que o fantasma do desemprego despareça, 

as propostas de inovação educacional, via de regra, contemplam essa 

perspectiva, sugerindo uma orientação que promova a articulação entre 

necessidades “sociais” e os conteúdos a serem trabalhados na escola. 

(p.7)  

 

Verifica-se que a “dualidade do ensino médio – propedêutico ou profissional –ainda 

permanece nas escolas pesquisadas, moldando o cotidiano escolar. Em ambas as escolas, o 

modelo predominante refere-se ao propedêutico e apresenta poucas diferenças entre si.   

Em relação à escola, identificou-se que ela exerce um papel coadjuvante no projeto 

profissional dos adolescentes. Como já apontado, em ambas as escolas não foi encontrado 

nenhum projeto diretamente ligado à construção da escolha profissional. Porém, algumas 

atividades, intermediadas por projetos externos, foram adotas para “dar conta” dessa preparação 

para o mundo do trabalho, como mencionado pelos alunos:  

 

Estudante 3          não adianta chegar perto do ENEM e a escola querer levar a gente                      

                             em uma excursão igual tem no Etapa pra gente conhecer algumas  

                             profissões... aí faz uma no primeiro... uma no segundo e uma  

                             no terceiro... e aí fica cheio de dúvida igual a estudante 9  tá... não  

                             adianta de nada 

Estudante 2         porque lá você vai conhecer um monte de coisa... você fica tipo:::  

                             nossa... gostei disso... nossa gostei daquilo 

Estudante 3          você vai ter lá as duas profissões em um dia... mas não tem prática de  

                             nenhuma... você só conversa com algum profissional da área mas  

                             você  não tem... não consegue se aprofundar 

 

Tanto na escola pública quanto na escola particular, em que é dada maior ênfase e cria-

se maior expectativa em relação aos vestibulares, há uma lacuna em relação ao ensino para além 

de uma transferência de conteúdos. Efetiva-se uma instrumentalização dos saberes escolares, 

engendrando uma pseudoformação. Entretanto, os alunos da escola particular identificaram a 

importância de todas as disciplinas na formação do indivíduo, no entanto destacaram que 

deveria haver momentos para aprofundá-las de acordo com suas “aptidões” e afinidades, porém, 
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sem a necessidade de retirar qualquer disciplina. O que deveria acontecer na perspectiva dos 

adolescentes é um enxugamento dos conteúdos ou uma nova distribuição desses ao longo dos 

anos escolares.  

 

Estudante 9          eu acho que o sistema que deveria ser mais parecido com os outros lá  

                             de fora...  porque lá... no ensino médio você pode escolher  

as áreas da escola que você se sente mais familiarizado e fazer   

                             aquelas aulas se no meio do curso você vê que não gosta daquilo                             

                             você pode mudar... aí isso te ajuda a ter uma orientação  

                             melhor na hora de escolher a faculdade 

Estudante 10       sim... é que eu tenho uma visão meio diferente... tipo assim... eu acho  

                              que nenhuma das aulas que a gente tem é menos importante... porque  

                             é uma construção da própria pessoa... por exemplo... você tira 

                             filosofia e sociologia... você não vai ter uma perspectiva da    

                             sociedade... entende? mesmo eu querendo fazer exatas eu acho  

                             importante você ter uma base  

                             de todas as matérias que é uma coisa mais pessoal 

Estudante 7         o problema do ensino médio... eu acho que é esse... 

                             por exemplo... como eu vou ser um bom profissional de história da  

                             arte se eu tenho que passar minha noite estudando pra prova de        

                              matemática que eu não tenho nota... é que eu preciso de nota... ou...  

                            do que a matéria que vai me dar algum sustento no futuro... esse eu  

                            acho que é o grande problema do ensino médio... no fundamental eu                                                                            

                              concordo... todo mundo precisa ter uma base clara... isso eu concordo  

                             claramente... mas o médio não 

 

Por sua vez, os alunos da escola pública sentiram a necessidade da escola oferecer cursos 

técnicos que os preparassem já – durante o ensino médio – para uma profissão. Entretanto, 

preocupam-se com a exclusão de algumas matérias, pelo fato de que podem gerar ainda mais 

desigualdades nas oportunidades de acesso ao vestibular.  

 

Estudante S            a questão de tirar alguma matéria... acho que influencia em questão   

                                 de oportunidade... você ter conhecimento... porque no vestibular...  

                               eles não vão ligar se vocês podem tirar filosofia ou artes... porque  

                               eles exigem mesmo assim 

 

É preciso destacar que não houve uma discussão ou aprofundamento da importância do 

saber escolar produzido no âmbito do ensino médio. Porém, considera-se que quando esse nível 

de ensino é visto de maneira utilitária e pragmática incorre-se no risco de aumentar as frustações 

dos adolescentes que não se veem contemplados em suas demandas sociais as quais incluem 
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conseguir um emprego e obter uma independência. Para que isso não ocorra, é necessário 

elaborar uma distinção de que o conhecimento ofertado em si se constitui uma formação e não 

necessariamente tenha que “ser útil”.  Nesse sentido, argumenta Baciano (2011):  

 

O conhecimento não deve ser valorizado somente pensado no âmbito 

do mundo do trabalho, deve ser pensado também no sentido de refletir 

sobre a melhora das condições sociais da existência humana. Mais uma 

vez, sobretudo no âmbito da educação, é preciso bastante cautela, pois 

ocorre a tendência à oferta de cursos com aspecto meramente técnico, 

que não contém conteúdos de caráter social ou humano, que visem à 

reflexão e transformação social. (p.136)  

 

A tendência a instrumentalizar o ensino médio pode levar a um empobrecimento dos 

currículos. Giovinazzo Jr. (2015 p.11), afirma que:   

 

A educação deveria servir para nos livrar da ideologia, a qual define o 

trabalho como a única possibilidade de realização. No entanto, é 

exatamente o contrário: sob a égide do capital, o trabalho é exatamente 

o que deforma o indivíduo. É fato que os educadores não podem virar 

as costas para o chamado mundo do trabalho, mas sucumbir a sua 

lógica, mesmo que seja para recuperar o suposto sentido original da 

atividade produtiva, não contribuirá para a superação da dominação 

social e da exploração econômica que a sustenta.   

 

A contradição encontrada nos discursos, documentais, legais, das práticas escolares e 

dos adolescentes está no fato de que esses últimos atribuem à escola a necessidade de prepará-

los diretamente para o exercício de uma profissão e não enxergam nela um espaço de formação 

para sua autonomia intelectual e até mesmo de preparação para a compreensão do significado 

do trabalho na sociedade contemporânea, sem abrir mão de que a escola também ofereça 

espaços para pensar e construir o projeto de vida profissional. Conforme argumenta Giovinazzo 

Jr. (2015 p.11):  

 

E o Ensino Médio pode constituir um importante espaço para o debate 

sobre o significado do trabalho na sociedade contemporânea, debate 

este que adquiriria uma dimensão formativa inegável, permitindo que 

os estudantes desenvolvessem uma reflexão sobre o trabalho, suas 

próprias aspirações e expectativas em confronto com as necessidades 

sociais e, também, acerca de si mesmos.   

 

 

As falas dos estudantes apontam que não percebem as influências da escola na forma 

como compreendem o mundo do trabalho, profissão e conhecimento. Os sentidos de influência, 

no que se refere à escola, se limitam a uma possibilidade de prepará-los para o mercado de 
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trabalho, conferindo-lhes uma profissão e não como sendo uma instituição geradora de reflexão 

e adesão aos conformes sociais.   

Miticamente, os adolescentes quando levados a refletirem sobre o trabalho, tendem a 

acreditar que somente no capitalismo o trabalho como alienação se tornou uma realidade, 

entretanto esquecem-se que “o trabalho sempre foi labuta e esforço árduo na luta pela 

sobrevivência” (GIOVINAZZO JR. 2011 p. 11). No entanto, o que se nota é alteração pela qual 

o trabalho passou, transformando-se em especialização gerando nos indivíduos a sensação de 

liberdade, de escolha e de responsabilidade, de sucesso e de fracasso como resultado 

unicamente de suas forças individuais.   

Livres, realizados profissionalmente em seus projetos de vida, homens e mulheres de 

sucesso no futuro corresponde à idealização vendida aos adolescentes. Não se nega a 

possibilidade de que essas dimensões aconteçam na vida dos indivíduos, entretanto é necessário 

que em um sistema que “parasita” todas as dimensões da vida humana sejamos indivíduos 

críticos.   

 Para Adorno (1995), a função social da escola e sua missão é de se opor a uma existência 

determinada pelo discurso vigente, contribuindo para a recuperação das subjetividades e das 

sensibilidades, é também emancipar-se e não ser compatível com os ditames da condição social 

instaurada:  

 

Opor-se a isto tudo que o mundo de hoje nos oferece e que, no 

presente momento, não admite vislumbrar qualquer outra 

possibilidade de resistência mais ampla, é competência da escola. 

É por essa razão que [...] é tão essencialmente importante que ela 

cumpra sua missão. (ADORNO, 1995, p. 79)    

  

 Giovinazzo Jr. (2015), referenciando-se em Marcuse (1969), identifica que o conceito 

de paralisia crítica é interessante para analisarmos a realidade de nossos adolescentes. Como 

vimos ao longo dessa pesquisa, os adolescentes sonham e projetam suas vidas, porém, 

identificam lacunas em suas formações e de alguma forma estão insatisfeitos com a educação 

que lhes é ministrada. De maneira que esses questionamentos apresentados pelos adolescentes 

permitem, ainda, que em potência, identificar que a crítica continua a existir, apesar de se 

encontrar paralisada.   

Escolher uma profissão na adolescência continua a ser uma tarefa exigente e complexa. 

É situar-se no mundo adulto e empreender um esforço de realização, adaptação e conclusão de 

projetos e expectativas internas e externas aos indivíduos.   
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Esse capítulo possibilitou a construção de um olhar crítico sobre os sentidos atribuídos 

ao trabalho e a profissão pelos adolescentes e, da mesma forma, identificar como são valoradas 

as profissões e como foi atribuído a elas um sentido potencializador da liberdade de escolha do 

indivíduo. Identificou-se ainda o papel de responsabilidade que a escola possui em relação aos 

projetos de vida desses jovens. Indicou também a necessidade de se rever a maneira de discutir 

as propostas pedagógicas para o ensino médio que continuam a passar por diversas 

transformações, e que essas deveriam considerar as vozes dos sujeitos envolvidos nessa 

formação.  

Considerando essa abordagem particular, referente a alunos oriundos de uma escola 

pública e uma privada e, dadas as diferenciações necessárias, pode-se concluir que os 

educandos, de ambas as escolas, apontaram como sendo função dela, direta ou indiretamente, 

a preparação para a vida e para a escolha profissional, cabe a ela, portanto, a construção de um 

projeto de vida e profissional, logo, constata-se a necessidade de que a escola reveja sua função 

em relação às expectativas apresentadas pelos adolescentes, que em vários momentos 

convergiram, apontando a necessidade de uma preparação mais adequada para o mundo do 

trabalho, da profissionalização e da formação como um todo e assim possam ser respeitadas e 

consideradas as escolhas e os projetos de vida ansiados por esses indivíduos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esta pesquisa procurou compreender o papel da escola, durante o ensino médio, na 

construção do projeto de vida profissional no que se refere a adolescentes com condições 

socioeconômicas semelhantes, inseridos em diferentes contextos escolares – escola pública e 

particular. A questão da pesquisa que problematizou o tema consistiu em explicitar: Qual o 

papel da escola na construção de um projeto de vida profissional do adolescente? As hipóteses 

pressupuseram que:  

a) a escola não determina diretamente a escolha profissional, porém, os projetos de 

vida profissional dos adolescentes sofrem influência dela, conforme as propostas 

pedagógicas ou projetos inseridos em seu cotidiano escolar.  

b) os alunos das escolas particulares tendem a construir seus projetos de vida 

profissional voltados, com maior frequência, às carreiras que exigem ensino 

superior, diferentemente dos alunos da escola pública.  

No primeiro capítulo, realizou-se uma contextualização do universo de pesquisa, por 

meio de um levantamento e análise de pesquisas correlatas e buscou-se analisar o ensino médio 

e sua trajetória histórica de consolidação no Brasil. Foram apresentados, ainda, as diretrizes que 

identificaram objetivos e finalidades atribuídas a esse nível de ensino e as propostas que 

incluíam a preparação para o mundo do trabalho como uma das prioridades. Identificou-se que 

um forte dualismo entre os modelos propedêutico e profissional estiveram presentes em 

diversos momentos, atrelados às forças sociais e políticas que visavam atender à demandas 

históricas específicas. Ainda, nesse capítulo, analisou-se as definições de adolescência, 

considerando suas perspectivas históricas, sociais e culturais. A concepção adotada de 

adolescência fundamentou-se em Erikson (1976) e sua teoria da personalidade. Essas definições 

colaboraram para contextualizar o universo e os sujeitos da pesquisa.   

No segundo capítulo, foram analisados os conceitos de trabalho e formação; conceitos 

fundamentados pela Teoria Crítica da Escola de Frankfurt e outros autores, com o objetivo de 

compreender como essas dimensões são experienciadas na sociedade contemporânea e 

capitalista.  

No terceiro capítulo, apresentou-se as características das escolas onde a pesquisa foi 

desenvolvida, descreveu-se o percurso da pesquisa empírica para a compreensão do projeto de 

vida profissional dos adolescentes e as contribuições do universo escolar para esse 

empreendimento.  Primeiramente, analisou-se os dados coletados dos questionários 
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socioeconômicos que identificaram os públicos pesquisados e indicaram os critérios de 

participação das entrevistas nos grupos focais. Assim, foram compartilhadas as vozes dos 

adolescentes, por meio de suas entrevistas, que foram analisadas, com o objetivo de se 

compreender o objeto desta pesquisa. Quanto às hipóteses apontadas na introdução desta 

pesquisa, foram confirmadas, parcialmente, no decorrer do desenvolvimento dos capítulos.  

A primeira hipótese referiu-se ao fato de que a escola não determina diretamente a 

escolha profissional, porém os projetos de vida profissional dos adolescentes sofrem influência 

da escola. Ficou evidente nos capítulos 1 e 3 a comprovação dessa hipótese. Na medida em que 

a escola adota um modelo de ensino e formação, propedêutico ou profissional, oferece 

elementos que levam os adolescentes a identificarem-se com a possibilidade do exercício de 

determinadas profissões. Também, a família exerce um papel importante nesse sentido, 

sobretudo entre os alunos da escola particular e com menor intensidade entre os alunos da escola 

pública. Nas narrativas das entrevistas com os adolescentes, em ambas as escolas, identificou-

se que esses indivíduos requerem que a escola assuma um compromisso em relação aos seus 

projetos de vida, que ultrapasse atividades isoladas pautadas em eventos externos que não 

colaboram, mas antes, dificultam as possíveis escolhas.   

As narrativas das entrevistas apontaram para os aspectos, anteriormente, indicados pelos 

conceitos teóricos dos capítulos 1, 2 e 3, acerca do papel do ensino médio e como ele é 

entendido, sobre os dilemas da adolescência sobretudo em relação as suas escolhas e como 

entendem trabalho e profissão como aspectos fundamentais em suas vidas.  

Sendo assim, a escolha profissional como um aspecto importante para a adolescência na 

definição de sua identidade, a construção dessa por meio do trabalho e nas condições formativas 

oferecidas pelo contexto social e cultural, bem como, as escolhas são referenciadas.   

A segunda hipótese, a de que os alunos das escolas particulares tendem a construir seus 

projetos de vida profissional voltados, com maior frequência, às carreiras que exigem ensino 

superior, diferentemente dos alunos da escola pública, confirmou-se totalmente. Os alunos da 

escola pública buscam, igualmente, carreiras de ensino superior, entretanto se sentem menos 

preparados para o alcance desse objetivo, em contraposição, os alunos da escola particular são 

mais inseguros em suas escolhas, todavia se sentem mais preparados e aptos a serem aprovados 

nos exames vestibulares. Sendo assim, a principal característica de diferenciação identificada 

nos grupos pesquisados refere-se à insegurança dos alunos da escola particular e a falta de 

confiança dos alunos da escola pública. Esses sentimentos advêm das idealizações construídas 

sob discursos reproduzidos pela sociedade, família e pela própria escola, que qualificam e 

desqualificam as instituições escolares, associando as escolas públicas a um ensino precário e 
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as escolas particulares a um ensino de qualidade. Devido a esse fator desmotivador, os 

adolescentes da escola pública tendem a alterar seus projetos de vida profissional, pois 

consideram-se incapazes de alcançar determinados graus de profissionalização.  

Esta pesquisa contribuiu para uma reflexão sobre a temática deste estudo, identificando 

as contradições e possibilidades entre elas a que o adolescente apesar de encontrar dificuldades 

para realizar suas escolhas, busca incluir nestas, sua realização pessoal, porém, sabe-se que esse 

não é um fator unicamente de responsabilidade do indivíduo, mas é consequência de uma 

relação adequada com os graus de adaptação ao sistema vigente e emancipação, resultando em 

uma formação como construção e não em pseudoformação como deformação.  

 Outra característica consiste na relação que esses indivíduos estabelecem com o 

trabalho. Marcuse (1975), destaca a importância da realização do trabalho em sua dimensão 

ontológica, histórica e social considerando-se também a dimensão estética como constituinte 

desse todo, argumenta sobre o caráter criativo e prazeroso que o trabalho pode conduzir na 

realização do indivíduo. Os adolescentes ao se referirem a seus projetos profissionais 

identificaram, igualmente, essa necessidade, ainda que, possam ser conformados à 

sobrevivência como fator primeiro para sua realização, anseiam por essa configuração no 

trabalho ao menos como possibilidade na sociedade em que estão inseridos.  

 A escolha profissional requer, por parte da escola, um olhar atento para esse momento 

na vida do adolescente. A escola necessita assumir e promover a consciência crítica de seus 

alunos, a fim de que não se conformem às situações vigentes. Assim, sejam opositores de 

determinismos sociais e não se vejam aprisionados nos discursos reproduzidos socialmente. 

Antes, reconheçam suas potencialidades e sejam capazes de projetar-se em um futuro em que 

se considerem emancipados e não alienados. É a escola e sobretudo ao ensino médio formar o 

os indivíduos para a superação de escolhas que possuem como fundamento um puro 

conformismo, transformando-as as possíveis escolhas e os futuros incertos que possam dela 

decorrer em direcionamentos concretos, autênticos e conscientes.  

Entretanto, ponderando a abrangência do tema e os desafios que o envolvem, abre-se 

um leque de possibilidades para a realização de novas pesquisas que discutam a importância da 

escola na construção de projetos de vida profissional e ainda como possibilitar mudanças em 

práticas pedagógicas para que os adolescentes possam sentir mais segurança, confiança e 

conforto em suas escolhas.  
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APÊNDICE A 

 

Transcrição na Íntegra:  Grupo Focal – 22 de novembro de 2016- Escola particular 

  

Pesquisador então começando... 

Pesquisador bom... primeira pergunta que eu queria fazer para vocês... pra gente     

começar a conversar é... como você se vê daqui a cinco anos? 

Estudante 1       olha... eu me  vejo na faculdade... terminando minha faculdade de          

jornalismo e ::: ... já tipo com dinheiro guardado pra  mim comprar  uma    

passagem pra ir pro Japão... que é um grande sonho...  

Estudante 2       ah... eu me vejo daqui a cinco anos... na verdade... eu não sei muito  bem... 

porque eu queria entrar no exército no ano que vem... então... meu  planos 

é::: entrar o ano que vem e ficar cinco anos lá dentro... e:::  sair com minha 

profissão... que é sair como militar... então me vejo daqui a  cinco anos no 

exército  

Estudante 3       eu me vejo acabando a faculdade... pretendo pelo menos ter um carro ou::: 

um apartamento qualquer coisa assim... prestar um concurso para  psicóloga 

criminal e trabalhar na policia civil 

Pesquisador podem continuar... quem mais? e aí estudante 4? 

                                                                              [ 

Estudante 

4                    

                                                                             eu... ainda não sei.... 

Pesquisador não sabe por quê? 

Estudante 4       não sei... porque ainda não sei o que quero fazer de faculdade... o ano  que 

vem quero fazer curso pra decidir o que vou fazer de faculdade 

Pesquisador então não sabe? 

Estudante 4       não sei... sinceramente... 

Estudante 5        não sei... mas pretendo já ter uma casa ou... ( ) um carro... essas coisas 

Estudante 6        ah... daqui a cinco anos eu pretendo acabar minha faculdade também ter   

uma renda mensal BOA pra que eu consiga me sustentar e pretendo sei   lá... 

conseguir ter um carro uma casa e::: só 

Estudante 

7        

tenho que falar  né? ((risos)) não falei... ah... sei lá... me vejo terminando 

história da arte... pretendo trabalhar com isso... sei  lá...tentando fazer 

alguma coisa que eu gosto na minha vida ((risos)) 

 

Estudante 8 me vejo tocando  guns’n roses ((risos))... terminando a faculdade de   

sistemas... não sei... trabalhando em alguma multinacional 

Estudante 1 ( )... chique hein... estourou... 

Estudante 7 e comprar duas  ranger rovers ! ((risos)) 

Pesquisador   e o que vocês acham que deve estar incluído... por exemplo... num  projeto 

de vida? 

Estudante 2        como assim? 

 

Pesquisador o que vocês acham que deve estar incluído num projeto de vida... por   

exemplo... eu perguntei para vocês... ah... como se veem daqui a cinco   

anos? projeto de vida no sentido de que... ah... o que eu quero fazer... por 

exemplo... o que eu preciso planejar? O projeto é a ideia de um  planejar... o 



116 
 

 

que vocês vão planejar na vida de vocês? o que precisa estar  incluído nesse 

projeto? 

Estudante 7 eu acho que estudos... 

                                   [ 

Estudante  8                                    emprego...faculdade... 

  

Estudante 8 depende muito da sua felicidade... tipo às vezes a gente vai tá  num emprego 

que a gente... por exemplo... se sente bem... satisfação pessoal 

Estudante 2        daquilo a que gente goste... se sente bem... independente de dinheiro      

você tem que estar naquilo que você se sente bem... ah... eu vou entrar no 

exército porque eu gosto... mas muitos meninos os dois meninos   que nós 

temos não vão entrar porque não gostam... é uma coisa minha eu vou porque 

eu vou me sentir bem 

Estudante 8        quero distância inclusive... ((risos)) 

Estudante 3        dinheiro sim... tipo pra você comprar sua comida é suficiente... 

Estudante 6        se você está trabalhando naquilo que você gosta... logo você já é... mais feliz 

porque você vai ser uma pessoa boa e vai conseguir mais  dinheiro... 

Estudante 

7         

eu quero trabalhar com artes mas não é meio que... gera muito...é mais  eu 

gosto cara... 

Estudante 6        mas você gosta de arte... vai se dedicar ao máximo... 

Estudante 7         tendo o básico pra minha sobrevivência já vou tá  muito feliz ... sabe? 

Estudante 1 por exemplo... eu quero ser escritora... e escritora no Brasil não é um  

negócio que dá muito dinheiro... mas eu vou fazer o que quero...  lógico... eu 

quero... tipo eu falei... quero ir pro Japão... lá pode ser que   talvez... tipo lá 

eu consiga mais dinheiro... mas tipo... se eu não  conseguir... tendo dinheiro 

pra sobreviver tá bom 

Pesquisador então felicidade é mais importante?  

Estudante 2 não adianta você tá num emprego que... meio tipo... nossa meu que que eu 

tô  fazendo aqui? 

Estudante 9         você tem que fazer uma coisa que você quer... uma coisa que você vai    se 

dedicar 

Estudante 8 é porque não consigo acordar todo dia e fazer alguma coisa todo dia que 

você não gosta porque preciso gostar... no começo até vai... ( )...  mas aí vai 

ter uma hora que o dinheiro não vai trazer mais satisfação  pessoal 

Pesquisador uma outra questão para vocês em relação a isso... vocês estão me dizendo 

que a felicidade é uma coisa fundamental para construir um projeto de 

vida... isso é uma questão... mas a pergunta agora é que                              

profissão que vocês querem seguir? 

Estudante 1        eu quero ser escritora... e assim... tipo... lógico eu vou ter um outro   

trabalho aleatório a esse... porque  né? ganha pouco e tudo mais...  então   

com vou fazer jornalismo e talvez eu consiga um trabalho legal         com 

isso 

Estudante 4        profissão.... ((risos))... eu quero ou trabalhar com eventos ou ser 

comerciante... ((risos))... ou vender minha arte na  praia... comerciante de  

miçangas  

Estudante 10      eu quero fazer engenharia de produção... só 

Estudante 10      é dentro desse curso tem vários meios é::: pra você seguir... não é um curso 

tipo::: ... monótono... é um curso mais... sabe? não sei falar...  isso... é 

amplo  

Pesquisador        e qual você tem mais vontade... dentro desse leque de opções...? 
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Estudante 10      administrar uma empresa... de indústria... dentro desse ramo ((aplausos)) 

Estudante 9        eu não sei o que eu quero... eu quero muita coisa... então  né? enologia... 

fotoGRAFIA... mediCINA... eu não sei... arquitETURA e bioLOGIA... ah... 

eu não sei o que eu quero... o que eu passar eu vou ir 

Estudante 3 ela vai passar em tudo  ((risos))  

Estudante 3 eu quero trabalhar como investigadora da polícia civil... mas... também 

quero ser psicóloga criminal 

Estudante 5  eu quero trabalhar... na farmácia... que bosta  né  mano? tudo bem 

Estudante 6 bom eu vou abrir meu coração aqui porque eu não sei o que eu quero... eu só 

sei que tô confusa na área da saúde e eu tô buscando aí  fazer os    

vestibulares...  pra  ver qual que eu me encaixo... melhor 

Estudante 2         eu... todo mundo já sabe que eu sempre quis seguir na área militar então eu 

vou entrar no exército... assim eu pretendo... né galera? se eu   

não entrar no exército eu vou fazer minha faculdade de direito não ser pra 

advogada... eu vou seguir para área penal do direito ou atuar nas 

delegacias... mas sempre buscando... minha saúde em primeiro lugar porque 

eu não quero morrer... ah... eu queria trabalhar no... como é aquele negócio 

lá de morto gente? necrotério... não queria ser um   policial ativo 

Estudante 8        eu vou fazer a faculdade de sistemas... mas acho que vou ser um analista de 

sistemas 

Estudante 7        eu quero ser historiador artístico... mas já pensei em ser antropólogo... mas... 

entre morrer de fome e tentar outra coisa prefiro tentar história da arte... mas 

na verdade eu queria ser uma estrela do  rock’nroll  ((risos)) 

Pesquisador para vocês o que importa mais felicidade ou dinheiro?   

Estudante 3 felicidade... 

Estudante 1 felicidade... 

Estudante 4 felicidade::: 

Estudante 2 entre os dois... felicidade... mas se tiver os dois melhor 

Estudante 7 infelizmente a gente precisa dos dois... então a gente tem tipo que  aprender 

tipo... a conciliar... sabe? tipo por exemplo... eu queria ser    uma  estrela do 

rock  mas não vai dar... eu tenho que trabalhar... então vou ser  historiador 

artístico... eu vou juntar uma coisa que eu gosto...  com uma  coisa que eu 

consigo estudar 

Estudante 8         a gente tipo... no começo... a gente vai mais trabalhar do que receber... mas 

depois a gente vai conseguindo... tipo... a recompensa 

Estudante 2 na verdade a gente vai começar... depois da faculdade... como mero  

ajudante de tudo...  né? aí você vai se saindo bem.... 

Estudante 6          e com os anos você vai aperfeiçoando 

Estudante 2           porque mesmo que você tenha uma puta de uma faculdade... um puta de um 

curso... você vai começar muito baixo... pode ser uma engenharia da vida... 

você vai começar como base sempre 

Estudante 2          eu fiz aquilo que não quis...  por dinheiro 

Estudante 7 às vezes eu fico pensando que... tipo... por exemplo... a gente tá terminando 

uma etapa... aí eu vou pensar...  tipo... caraca... velho... a   gente tá 

terminando uma coisa que durou nossa vida inteira e a gente vai começar 

outra coisa que vai durar nossa vida inteira... e depois           vai terminar a 

outra coisa... não tem como... não termina nunca...sei      lá... a  gente morre 

Estudante 2 tem que dá pra curtir também 

Estudante 7 é...  você tem que viver... né ? chegar no final da vida e falar... que que cê 

fez? criei meus filhos 
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Estudante 4   é vivi para meus filhos gastarem... e brigarem pela herança ((risos)) 

 

Pesquisador aí já entra em outra pergunta...não é? clareza sobre escolha profissional... 

alguns eu percebi que tem outros nem tanto 

Estudante 2          quem você acha que tem? 

Pesquisador eu acho que... estudante 2 ... estudante 7.... 

Estudante 7 estudante 10... tem muito... a estudante 1 também tem bem claro...  me 

pareceu bem claro... também a estudante 3  

Estudante 3          eu tenho medo de chegar... e... não sei o que eu quero... mas eu vou  mudar 

de rumo 

Estudante 10        é...eu também tenho esse medo aí de... 

 

Pesquisador vocês não acham... então... que escolher uma profissão tem que ser para a 

vida inteira? 

Estudante 1           não...  

        [ 
Estudante 3                    não...  

Estudante 2          você sempre tem o livre-arbítrio de mudar... né? sei lá... tipo... eu  comecei 

direito amanhã... se eu acho que não tô gostando... eu tenho a opção de 

mudar... putz... não é o que eu quero... então eu mudei  pra  mudar... vai... 

designer... eu não sou boa com isso... mas eu   posso 

Estudante 3          tipo... se você não gosta da faculdade que você tá fazendo... suas notas  não 

vão pra frente... você não vai 

Estudante 8 você não vai ser um bom aluno 

Pesquisador mas aí... por exemplo... vamos supor que vocês fizeram 2 anos de 

faculdade... e a faculdade é 5 anos... vocês fizeram 2 anos investiram uma 

grana... vocês acham que não é problema mudar e falar... olha... não isso 

que eu quero?    

Estudante 6          conhecimento sempre é bom... você não ficou sem fazer nada... você  

ficou aprendendo... e viu que não era aquilo 

Estudante 7          tipo... é como tu assim... tem tempo gasto... tu pensa ... caraca...  gastei toda 

essa grana... todo esse tempo em um negócio que tipo não vou fazer... mas 

aí você tem que tentar enxergar o outro lado... não... mas o que eu consegui 

aprender com isso? sabe? porque... por exemplo... às vezes você pode cair 

em uma situação que aquilo vai te ajudar... então... tipo... eu acho que pra 

você seguir em frente você tem  que analisar isso... o que eu aprendi durante 

esse tempo?   

Estudante 2          você tem que fazer escolhas pra sair... digamos... da sua zona de                      

conforto e acordar pra vida 

Estudante 3           por exemplo... eu quero trabalhar como psicóloga criminal... mas no  final... 

vai que eu acabe preferindo a polícia civil ou ao contrário  também 

Pesquisador então tudo pode ser flexível? 

Estudante 8          então dentro da sua faculdade você pode mudar de área também 

Estudante 2 é e olha... eu falo agora que se eu fizer faculdade de direito eu não quero ser 

advogada... mas vai que no meio do meu curso eu decida ir  para::: esqueci 

o nome::: JURÍDICA? CRIMINAL? 

Pesquisador e uma outra pergunta também em relação a isso... o que  tem influenciado... 

aconselhado... auxiliado... vocês a pensarem na profissão? o que fez com 

que vocês chegassem a essa conclusão?  dizer... eu quero tal coisa  ou  estou 

pensando em tal coisa  pelo menos.... quem influenciou? 
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Estudante 1          olha assim... desde criança eu sempre gostei muito de escrever... sempre 

gostei muito dessa arte... tipo história... romance... então   tipo... eu me 

julgo... tipo... uma boa escritora... eu acho que eu  escrevo bem... então 

tipo... eu acho que eu combino mais com a área 

Estudante 5          eu acho que você combina com a área de merchandising ((risos)) 

Pesquisador mas e a família? 

Estudante 1          então... olha... tipo... minha mãe... eu às vezes eu mostro algumas  coisas pra 

ela... então... tipo... ela fala se é bom... entendeu? eles  sempre me 

incentivaram... sabe? 

Pesquisador fala estudante 4 

Estudante 4          foi mais por mim... minha família nunca quis influenciar muito nisso...tanto 

que meus pais quando falei que não ia fazer faculdade  

no ano que vem eles aceitaram de boa... falaram... você vai escolher o que 

você quer... depois você faz... enfim::: e eu acho que a escola  

também eles tentam influenciar... mas meio que não afetou muito na minha 

decisão... não muito 

Estudante 10         na minha escolha profissional... na verdade... minha família não teve  muita 

influência porque minha família tem ramos muito diferentes...              

distintos do que eu quero... praticamente todos os cursos que eles fazem... é 

porque eles querem... não porque a minha tia falou pra  minha prima fazer... 

não... elas deixam a minha escolha ser a maior...entendeu? e sobre a escola 

foi mais pelas matérias que eu tive e  

gostei... eu fui por essa escolha... tipo... ah eu gosto de matemática e  física  

então eu fui pra área de engenharia... e foi isso mesmo... e  

 também foi mais porque eu... desde o segundo ano... comecei a  

procurar cursos que me interessavam e aí calhou minha decisão 

Estudante 9          eu não posso responder isso... eu não sei... eu gosto de aprender... ninguém 

me influenciou em nada... por isso eu  tô  com tanta dúvida...  por favor 

ALGUÉM me inFLUENCIE então...  o que eu passar eu vou... 

Estudante 3          acho certo... a escola não me influenciou em nada... nada... mas família 

desde pequena eu convivo com advogado... policial...  delegado... então 

meio que acabou me puxando mais pra esse lado... eu conviver mais com 

ele... e aí... pesquisando eu fiquei entre  psicologia e arquitetura... mas aí eu 

fui atrás... essas coisas... eu acho que eu me identifico muito mais com essa 

área criminal 

Estudante 5          que linda.... ((risos)) 

Estudante 2          por que? 

 

Estudante 5 por que? porque assim... toda minha família é da área da saúde...  menos 

minha mãe... mas o que acontece? todo mundo fala... é           

melhor  etc... por isso que eu também tô muito em dúvida... eu  também não 

sei 

Estudante 6          bom... é... a escola não me influenciou também... e minha família  também 

não... porque meu pai é comerciante... ele não me influenciou porque ele é 

comerciante... até então ele queria que eu fizesse contabilidade... só que eu 

não queria... ou administração...  

alguma coisa que ajude na empresa... porque ele tem uma empresa...  

só que eu não me vejo nesse lado...  eu gosto muito de ajudar as  pessoas e 

isso me deixa satisfeita...  ajudando as pessoas... então...   

por isso que eu busco a área da saúde... porque eu não me vejo como  
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administradora nem nada ligado à matemática e física e tudo mais e    

economia 

Estudante 2 qual que era a pergunta mesmo? 

Pesquisador      quem que influenciou... aconselhou... auxiliou você a pensar sobre                 

seu   futuro? 

Estudante 2          foi tipo assim...  quando eu era pequena eu tinha muito medo de  policial... 

morria de medo... até que um dia meu pai me levou em uma  delegacia e eu 

conversei com um e eu percebi que ele não era um  bicho de sete cabeças... 

aí eu resolvi seguir para o militar... aí  meus primos começaram a entrar para 

o exército... aí eu vi a experiência  que eles estavam passando lá dentro... 

tipo... aprender a  mirar com  armas e ir  pro  campo... tipo uma adrenalina... 

sabe? e  isso me chama   muita   atenção  porque eu gosto de correr risco... 

então... isso me     puxou muito pra esse lado... os meus pais nunca 

falaram... você tem que fazer isso  ou  você tem que fazer aquilo... eles 

sempre estiveram do meu lado... e tipo... essa  é  sua escolha... então vai em 

frente ... porém... eles agora estão meio assim... tipo... me pressionando... 

falando que eu tenho que fazer  alguma coisa tipo eu tenho que entrar em 

uma faculdade... eu tenho    que fazer  isso... eu tenho que fazer aquilo... e 

na escola eu sempre  me   sentia um   pouco pressionada... porque até uns 

anos atrás eu ouvia  todo mundo  falando... nossa... vou fazer isso e eu não 

sabia o   que eu ia fazer... então isso me pressionou... aí então eu fui em 

busca de alguém que pudesse me   trazer experiências... aí isso fez com que   

eu  decidisse hoje... o que eu quero... que é isso aí galera... já falei 

VÁRIAS:::: vezes 

Estudante 8          hum::: minha mãe sempre me ajudou muito... eu acho que... tipo... a  pessoa 

que mais me ajudou assim... foi minha mãe... porque tipo... sempre que eu 

tinha a decisão de fazer alguma coisa... ela via...  tipo um jeito de me 

ajudar... por exemplo... teve uma época... quando eu  era menor... que eu 

queria fazer jogos digitais... aí ela falou... “eu vou ver um curso... aí você vê 

se é isso mesmo”...   só que eu fui crescendo aí eu fui vendo as áreas e aí eu 

percebi que eu queria alguma coisa relacionada com computação... mas não 

mais jogos... era tipo... sistemas... alguma coisa assim... e minha mãe 

sempre me  apoiou muito... ela falou era tipo livre pra eu decidir... ela só 

tinha os  lugares que ela queria que eu estudasse... mas aí é aí deixa pro  

próximo capítulo... cara 

Estudante 7 o que eu falo? ah... meu::: eu acho que não teve muita influência assim... 

acho que foi mais o meio que eu convivi que eu me sentia bem... fui 

descobrindo... o que me fazia bem... as pessoas que eu conhecia que me 

passavam coisas boas... coisas que eu gostava... e meu pai sempre foi muito 

de boa... desde pequeno eu tive muito contato com arte... com literatura... 

com música... com essas coisas de humanas aí... total... e minha mãe nem 

tanto assim... ela me  pressionava  mais e tal... mas... por histórias de vida e 

de coisas...no final eu acabei mais por essa área por causa disso...eu acho 

que o que me fazia bem desde pequeno sempre foi isso... e... sei lá... só 

adaptei... mudei um pouco  acho que é isso 

Pesquisador   o fato de vocês estudarem em uma escola particular facilitou pra vocês 

pensarem em carreiras universitárias? porque pelo visto todo mundo aqui... 

praticamente... quer seguir uma carreira universitária...  se  vocês estivessem 

estudando em uma escola   pública... vocês acham          que teriam a mesma 
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facilidade? o mesmo incentivo escolheriam da     mesma forma? sim ou 

não? e por quê? 

Estudante 1 olha... assim...é difícil falar porque eu nunca estudei em escola pública... 

então eu não faço nenhuma ideia de como seria... mas      assim desde 

criança eu gostei de escrever...  então... eu acho que não afetaria 

Estudante 4 eu acho que afetaria sim... porque são realidades diferentes... né? a 

oportunidade que a gente tem não é a oportunidade que eles têm...   são 

vidas diferentes... completamente diferentes 

Estudante 10        eu esqueci a pergunta ((risos)) ((o pesquisador repete a pergunta)) 

Estudante 10        eu acho que seria... porque como diz a estudante 4... são realidades 

diferentes... se cada aluno de uma escola tem uma perspectiva diferente... eu 

acho que se eu estudasse...eu não teria a mesma escolha  não... profissional 

Estudante 9 eu acho que eu continuaria igual porque quem mais me incentivou a  estudar 

e essas coisas foi em casa... mais em casa que na escola...então eu acho que 

continuaria a mesma coisa 

Estudante 2          mas tipo... se não fosse você... em um contexto geral? 

Estudante 9 não... tipo... eu acho que sim... se continuasse com os meus pais  

Estudante 2          mas não você... o apoio geral 

Estudante 9           eu acho que varia de pessoa pra pessoa...  muitas pessoas podem ter a    

mesma opção na escola pública... quanto pode ter diferente 

Estudante 10        depende da pessoa também... né? porque cada um tem um objetivo 

Estudante 3          eu acho que independente da escola pública... ou particular... na minha 

opinião... do que eu quero fazer... não influencia em nada...porque eu decidi 

convivendo com as pessoas da minha família... a  escola não me ajudou em 

nada... mas eu concordo que são realidades  totalmente diferentes e que 

pessoas de escola pública não têm as mesmas oportunidades e a mesma 

estrutura de ensino que a gente de escola particular tem 

Estudante 5          que nem eu falei... quem me ensinou foi a minha família... então tipo... não 

influencia nada 

Estudante 2          eu...depende... como tipo::: todo mundo já disse realmente são                            

realidades diferentes... mas tipo... eu também escolhi essa área convivendo 

com a minha família... porém as pessoas que estudam em  escola pública 

não têm as mesmas oportunidades que a gente...a gente                        pode 

ver que mal eles têm aula... mal eles têm tudo por aí... eles não têm... tipo a 

mesma aula que a gente tem de segunda a sexta... a gente  não tem greve... a 

gente não tem professor querendo faltar à toa 

Estudante 3 que quer até tem...né? só não pode ((risos)) 

Estudante 2  eu conheço pessoas de escola pública que hoje estão fazendo faculdade    de 

engenharia... e eles escolheram isso... eles tiveram um   bom ensino? NÃO... 

NÃO TIVERAM mas eles lutaram... foram atrás... e conseguiram o que eles 

queriam... fácil não foi... não vai ser fácil pra qualquer um... mas... 

depende... vai de pessoa pra pessoa 

Estudante 8           é também... tipo... em escola pública é relativo... porque vai mais  do aluno 

querer aprender do que o professor... pelo fato de... sei lá...  de diversas 

coisas...  eles querem faltar... fazer essas coisas... não ter a vontade de 

chegar lá e dar uma aula e estar todo mundo prestando atenção... isso pode 

fazer o aluno meio que... dar uma desanimada 

Estudante 9          até em escola particular... 

Estudante 7 é... se aqui já é difícil... né?  aí... tipo...  eu acho que o que a estudante 3 

falou... eu gostei... que... assim... todo mundo tem uma tendência pessoal pra 
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seguir algumas coisas mas a questão que eu acho que pega mais é a 

estrutura de ensino... e realmente...  tipo...  tem lá... acontece um incentivo... 

influência... e você...muitas vezes... tipo...você vê pessoas de escola pública 

que vão  pra  faculdade... que tem  um conhecimento muito avançado... e 

tal... mas assim... se você for perguntar sobre o incentivo que eles 

tiveram...foram mais eles...por  

força de vontade...do que uma escola que o professor chega em você...            

você....quer fazer faculdade do quê? história? então o professor de história... 

olha... isso aqui é legal de você ver... olha... estuda  isso         aqui lê esse 

livro que é legal... tipo é uma estrutura que a gente tem aqui também 

Estudante 8         e também é que... por exemplo... se o professor não tem tanta vontade... o 

aluno vai muito pelo professor... querendo ou não a             gente  é  

incentivado porque por exemplo... você gosta de tal    matéria... ah... eu   

não gosto às vezes você não gosta do  professor... então 

Pesquisador isso acaba afetando... não é? vocês se sentem mais preparados do que um 

aluno de escola pública? 

Estudante 3          não::: 

                                      [ 

Estudante 2                                       é a mesma coisa.  

Estudante 8          querendo ou não...  a gente tem o material pra ser mais preparado...  pelo 

menos na teoria devíamos ser... mas acho que no sentimento assim de 

autoconfiança... talvez não 

Estudante 7          tipo a estudante 9 totalmente preparada 

Estudante 9          não me acho preparada 

Estudante 7          ah::: estudante 9 aí você está sendo cínica porque você é muito mais 

preparada 

Estudante 9 não estou sendo cínica... sinceramente não me sinto preparada 

Estudante 10        será que é uma questão de preparação  

Estudante 2 ou uma questão de insegurança?  

Estudante 8 a estudante 10 ela sabe muito... mas ela é insegura 

Estudante 4 às vezes ela colocou uma meta pra ela... que ela não conseguiu alcançar... 

ainda por isso ela acha que não é preparada 

Estudante 3          a gente perto da estudante 9 não estuda nada 

Estudante 6          ela utiliza bem o material 

Estudante 2 da estudante 9... estudante 10 

Estudante 10        eu acho uma coisa assim... eu li em uma revista... não lembro o nome 

agora... que muitos alunos de escola pública passam em primeiro lugar nas 

faculdades... mas é por incentivo próprio... eles   pegam e estudam muito 

Estudante 2          eu acho que a gente é acomodado... eu estudo em escola particular... eu 

tenho uma vantagem em cima deles por isso... só que  não é assim...  por 

isso a gente acaba não estudando... e eles já não... eles já vão atrás... 

correm... é isso que eu quero... é isso que eu vou  fazer 

Estudante 8          mas é uma coisa clara... tipo... por exemplo... se a gente pega e estuda  vai... 

pouco...  e eles lá por exemplo... estudam pouco... o  mesmo  que a gente... a 

gente mesmo estudando pouco... vai saber mais do  que eles  devido ao 

material que eles têm 

Estudante 2 eu acho... os sistemas de ensino independente de ser particular ou público 

deveria ser igual... porque eu não sou melhor do que eles... a  gente merece a 

mesma coisa de educação 
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Estudante 3 depende do esforço de cada um... não adianta entrar em uma escola 

particular e não me esforçar pra nada... mesmo estudando em escola 

pública... se alguém lá quiser se esforçar vai conseguir entrar em uma 

faculdade... não adianta estar em uma escola particular e não fazer nada... 

ficar na escola o dia inteiro... não estudar... chegar em casa... não estudar...  

dormir... eles não eles vão estar lá... estudando 

Estudante 8 a diferença é que a gente é relaxado... e eles... podem se esforçar... só que... 

tipo...  eles têm que se esforçar o doBRO e a gente tem que                  fazer 

o mínimo pra saber 

 

Pesquisador então assim... uma pergunta... para que o ensino médio deve preparar? vocês 

acham que o ensino médio deve preparar para o quê? 

Estudante 1          pra vida 

             [ 

Estudante 4             pra vida 

Estudante 2          pra escolha profissional 

Estudante 7          esse lance do ensino médio te preparar pra uma prova que é o   ENEM... 

acho um sistema muito falho... isso mostra o sistema falho 

Estudante 6           porque... tipo... eu estou em dúvida entre o que eu quero... mas eu não  tive a 

prática daquilo ainda... então... eu não sei...  eu precisava ter a  prática pra  

mim  saber o que eu quero 

Estudante 2 acho que deveria ser diferente do fundamental... porque no fundamental 

você aprende::: português matemática e blábláblá....          deveria ter tudo... 

desde pequeninho... porque eu comecei a aprender física... tipo... no sexto 

ano e eu acho que deveria vir antes... isso... tem escolas que começam... 

tipo... bem depois... no nono... no oitavo... no médio e aí a gente no ensino 

médio  deveria ter as matérias da faculdade...tipo... não  da faculdade::: os 

cursos 

Estudante 6 não da faculdade... mas os cursos... pra te influenciar a seguir a vida 

Estudante 7 pelo menos assim... olha... hoje... sei lá... vamos supor... uma vez por 

semana no decorrer da sua vida você vê alguma coisa de algum   curso... por 

exemplo... essa semana a gente vai ver o que que um  jornalista faz... 

semana que vem a gente vai ver o que que o médico       faz...  o que que 

um... sei lá...  

Estudante 5 e ter não só aula teórica... como também aula prática... aula prática é   muito 

melhor do que a teórica 

Estudante 7          que nem eu... adoro computação... não tem informática... tem um monte de 

computador no A...  e a gente não usa por exemplo 

Estudante 9 eu acho que o sistema que deveria ser mais parecido com os outros lá de 

fora...  porque lá... no ensino médio você pode escolher as áreas da escola 

que você se sente mais familiarizado e fazer aquelas aulas se no meio do 

curso você vê que não gosta daquilo você pode mudar... aí isso te ajuda a ter 

uma orientação melhor na hora de escolher a faculdade 

Estudante 10        sim... é que eu tenho uma visão meio diferente... tipo assim... eu acho  

que nenhuma das aulas que a gente tem é menos importante... porque é uma 

construção da própria pessoa... por exemplo... você tira  filosofia e 

sociologia... você não vai ter uma perspectiva da sociedade... entende? 

mesmo eu querendo fazer exatas eu acho importante você ter uma base  de 

todas as matérias que é uma coisa mais pessoal 
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Estudante 7 o problema do ensino médio... eu acho que é esse...por exemplo... como eu 

vou ser um bom profissional de história da arte se eu tenho que passar 

minha noite estudando pra prova de matemática que eu não tenho nota... é 

que eu preciso de nota... ou... do que a matéria que vai me dar algum 

sustento no futuro... esse eu acho que é o grande problema do ensino 

médio... no fundamental eu                                                                           

concordo... todo mundo precisa ter uma base clara... isso eu concordo 

claramente... mas o médio não 

Estudante 8          na verdade a vida inteira a gente sempre corre atrás de uma coisa... é  nota 

na escola e na vida é nota... seja pelo dinheiro que é uma nota ou  A nota 

Estudante 3 não adianta chegar perto do ENEM e a escola querer levar a gente                     

em uma excursão igual tem no Etapa pra gente conhecer algumas 

profissões... aí faz uma no primeiro... uma no segundo e uma no terceiro... e 

aí fica cheio de dúvida igual a estudante 9  tá... não adianta de nada 

Estudante 2 porque lá você vai conhecer um monte de coisa... você fica tipo::: nossa... 

gostei disso... nossa gostei daquilo 

Estudante 3           você vai ter lá as duas profissões em um dia... mas não tem prática de 

nenhuma... você só conversa com algum profissional da área mas você  não 

tem... não consegue se aprofundar 

Estudante 6          o que você precisa é prática... não teoria... teoria a gente já sabe... agora:::  

prática:::                        

Estudante 1 tipo... eu acho que nas provas de vestibular eles colocam questões   que... 

tipo... vou falar... mas não vai ajudar no meu ver... por   exemplo... coisas de 

resistência ou coisas assim... tipo física... meio que não tem nada a ver sabe? 

você fica... tipo... pra que que eu  preciso saber isso? ao invés de colocar 

uma pergunta que vai te  ajudar a  construir uma visão mais ampla do 

mundo entendeu? 

Pesquisador então... mas o ensino médio se fosse assim... para resolver o problema vocês 

focariam o ensino médio como preparação para uma  profissão... para o 

ensino superior ou para a vida? 

Estudante 9           pra mim... pra começar com isso... teria que mudar tudo de baixo pra deixar 

uma base mais firme e depois... no ensino médio... focar pra  ajudar a 

escolher a profissão 

Estudante 6          porque depois da profissão... que você vai ter o conhecimento da  

vida...  não saindo da escola também...  óbvio... mas... depois que                    

você  souber o que você quer da vida você vai saber seguir 

Estudante 7          e não adianta mudar o médio... se você tem a base fraca... né? 

Estudante 8          e não precisa tipo... por exemplo... mudar todo... pode ser a escola  

disponibilizar cursos... sabe? tipo... ah... tem jornal de escola... beleza... 

quem gosta de jornalismo vai lá e faz 

Estudante 6           tipo... quem cuida da saúde... quem cuida da informática 

Estudante 10         tipo cursos americanos 

Estudante 3 assim a gente tem aula de artes a nossa aula de artes é um lixo 

Estudante 7 nosso professor de artes é um falho eu quero ser historiador artístico   e me 

dá vontade de morrer quando tenho aula com esse cara porque  ele é 

péssimo 

Estudante 3           ele não vira pra você e fala... você pode melhorar aqui ou tipo dar uma   

matéria... ele só vem e fala assim...noSSA.... tá  péssimo... noSSA você  fez 

isso feio... nossa isso tá  errado 

Estudante 6          e ele não tem a perfeição e quer que a gente chegue na perfeição 
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Estudante 7    tipo... é um caso específico nosso... mas serve como  exemplo  pra  mostrar 

como::: tipo... falta incentivo... tipo... às vezes  essas pequenas coisas... por 

exemplo... muita gente vai sair daqui odiando arte por causa disso e vou sair 

da escola odiando física... assim... eu já não gostava... mas aí... por 

exemplo... depois de ter  um professor desse eu odeio física mas por 

exemplo... filosofia... história... eu já me sentia atraído... mas tipo... depois 

de ter aula com o Thiago... com o Alexandre... que me deram uma luz... 

assim maior... cara... eu::: 

Estudante 3 não é um professor que se você errar ele vai chegar em você e dizer    

você errou não sei o que::: tal... tá uma bosta... ele vai falar pra   você... Ó 

vamos arrumar... eu te ajudo... ele não critica... ele te mostra o que faltou... 

ele te dá um empurrão 

Estudante 7 ele não te crítica... ele te mostra o que faltou... ele te dá um empurrão e  

você vai::: o Thiago... ele praticamente não dá  aula... mas todo mundo  

sabe a matéria... se você perguntar  aqui... o básico de história todo 

mundo vai saber... todo mundo sabe 

Estudante 6           ele não dá aula... porque ele conversa de uma forma que te familiariza 

Estudante 7           o Alexandre é a mesma coisa... 

Estudante 3           a gente tem uma aula por semana e tem prova igual a de todas as outras 

matérias 

Estudante 2 e a gente tira dez... tira oito... porque é mais na prática do que na teoria 

Estudante 1 tipo espanhol::: ... em espanhol a gente aprende num dia instrumento 

musical 

Estudante 7 eu vou chegar lá na Espanha falando la flautista ((risos)) 

Estudante 6 e inglês... em inglês é sempre a mesma coisa desde a primeira série e 

ninguém sabe o que é verbo to be 

Estudante 5 a gente aprende verbo to be a vida toda... o que é verbo to be? não sei 

Estudante 1          eu acho que espanhol e inglês a gente tinha que aprender a falar...entendeu? 

Estudante 3 não são todos os professores que sabem abrir portas... eles falam::: é   desse 

jeito... você errou... acabou::: e não::: você errou...mas dá pra fazer assim 

também 

     

Estudante 2          

é porque a escola te avalia pelas provas... e não te avalia pelos seus  

conhecimentos 

Estudante 9          eu acho... que a gente deveria ser avaliado no dia a dia das aulas e não   

fazendo prova 

Estudante 1          tipo... a sua nota é maior do que você realmente é 

Estudante 8 às vezes isso é bem ruim... porque às vezes você estuda e você fala... tipo... 

essa questão eu sabia só que você fez besteira... então tipo... como ele vai te 

avaliar por uma vez que você errou... do que se você sabia? 

Estudante 9 por isso eu acho que também pra entrar na faculdade deveria ser aquela 

coisa de olhar boletim e não de fazer uma prova 

Estudante 3 se a gente fosse avaliado pelo nosso comportamento... de sala... a gente ia se 

comportar muito melhor... só que não... a gente sabe que a gente só vai 

passar de ano se a gente fazer as prova 

Estudante 2 então a gente é relaxado 

Estudante 9 se a gente recebesse nota pelo comportamento e passasse na faculdade pelo 

boletim as pessoas se esforçariam muito mais e  teriam uma base  maior 

Estudante 10        eu acho que assim... as pessoas... assim... se esforçam muito tempo da vida 

pra uma prova acabar com tudo 
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Estudante 2 igual nossa sala no ENEM...que todo mundo ficou maluco... depois... na 

segunda-feira metade da sala faltou e o pouco que veio só ficou falando 

disso 

Estudante 3 e na mesma semana ainda tinha prova geral da escola 

Estudante 7          nossa... cem questões em o quê? quase cinco horas... você fica maluco... 

Estudante 2           então... tipo... é supercarregado... e você tem aquela pressão... meu... eu 

preciso de nota esse bimestre... eu preciso estourar nessa prova geral pra 

mim conseguir meio ponto em todas as matérias ou meio            ponto em 

duas... eu preciso disso em mente... ou então... tem aquel pressão 

Estudante 1          sim... por exemplo... tipo... você pode ver que eu conheço...entendeu? eu 

tenho a base... mas aí chega na prova e eu vou mal... entendeu? a prova 

meio que desestrutura  dependendo do jeito que ela é feita 

Pesquisador   bom... eu não entendi muito bem o que vocês entendem por profissão... o 

que é profissão pra vocês? 

Estudante 1         profissão é uma carreira que vai te trazer bem-estar e felicidade 

Estudante 6          nem sempre 

Estudante 1          não... isso é o ideal... né? mas... tinha que ser assim... né? mas::: 

Estudante 6          não... é o que você trabalha 

Estudante 2 na verdade... pode ser... tipo... eu faço faculdade de direito... mas eu 

trabalho em... na parte de administração da empresa e pronto...minha 

profissão... eu sou administradora de empresa 

Estudante 6          não necessariamente você precisa de uma faculdade... você vai trabalhar 

com aquilo e ser um profissional daquilo 

Estudante 8          é... você é profissional do que você trabalha 

Pesquisador varredor de rua é profissão? 

Estudante 8 é 

 [ 

Estudante 2          é 

Pesquisador por que ninguém consegue pensar em profissões... por exemplo... de ensino 

técnico ou mesmo que não tenha::: 

Estudante 10 mas é uma profissão... se você recebe um salário é uma profissão 

Estudante 1           a sociedade cria ideias de profissões boas... assim... na média... então    

a partir do momento que você vai e fala... AH... eu vou ser catador de  lixo 

Estudante 5 se você tem um salário grande e trabalha em uma empresa grande... aí  

você tem uma profissão... agora se você é gari... essas coisas... eu  acho que 

a pessoa coloca que não é uma profissão 

Estudante 10         tudo que você recebe salário é profissão... o que não recebe é entidade  

beneficente 

Pesquisador então tudo é profissão? 

Estudante 8          tudo que recebe salário é...  

Pesquisador   mas todos vocês aqui não pensaram em... ninguém pensou em profissão 

técnica... ou alguma profissão mais simples... ou que...vocês... por 

exemplo... já pensaram em não fazer nada e não estudar nada e ser levado 

pela vida?  

Estudante 5 já... ((risos)) 

Estudante 3 se eu pudesse ficar sem fazer nada da minha vida o dia inteiro dentro  da 

minha casa na praia 

Estudante 4          na rua 

Pesquisador    por que você não fica? 



127 
 

 

Estudante 3 porque a sociedade fala que eu preciso ter dinheiro pra me sustentar... pra 

comer... pra ter um carro... ter uma casa... pra não morar na rua... então eu 

preciso de uma... de uma profissão que me dê um salário melhor 

Estudante 6          nós precisamos sair das asas dos nossos pais e pra isso a gente precisa de 

dinheiro 

Estudante 7 a busca pela independência.... 

Estudante 2          infelizmente... hoje em dia nós não somos nada sem dinheiro... se a        

gente não tiver dinheiro ultimamente a gente não come... a gente  não 

dorme... a gente não faz nada... a gente num vive 

                              

Estudante 3           

se a gente ficasse sem fazer nada e mesmo assim a gente tivesse tudo que a 

gente pode ter com dinheiro... 

Pesquisador e vocês se sentem obrigados... então... a trabalhar? 

Todos   sim 

Estudante 1 já que você é obrigado a trabalhar... então escolhe alguma coisa que você 

goste 

Estudante 8  hoje em dia... pra você ter a independência... principalmente ... o estudo 

isso tá sendo bastante requisitado... porque se quem não tem... se quem tem 

já tá difícil de achar... imagina quem não tem... então é um negócio bem 

complicado 

Estudante 9         mas... eu acho que... mesmo se eu fosse uma pessoa com muito dinheiro eu 

faria uma faculdade que eu gostaria 

Estudante 6 mas aí é por conhecimento... você busca conhecimento 

Estudante 9          eu gosto de aprender 

Pesquisador a faculdade é mais importante pelo conhecimento ou pela profissão? 

Estudante 2           pelos dois... porque pra você trabalhar agora... quando eles verem seu 

currículo eles vão pesquisar pelo ensino superior 

Estudante 8          e na verdade agora não é nem a faculdade... né? os cursos extras é o  que 

você tem a mais... além da faculdade... tipo::: 

                                                                               [ 

Estudante 7                                                                               a graduação... as línguas 

que você fala 

Estudante 3   não significa que você não vai gostar do seu emprego... dos seus   cursos... 

que você for fazer... eu gosto muito do ramo que eu  escolhi... mas assim... é 

uma coisa que eu tenho que fazer... se eu não fosse fazer isso... eu ia ter que 

trabalhar com outra coisa porque senão não teria como eu me sustentar... 

meu pai não vai  tá  aqui pra sempre... pagando as minhas contas e a 

sociedade não vai ter ninguém pra passar na rua e falar assim... olha:::se 

você quiser eu pago uma  conta sua:::vão olhar pra mim e falar assim... 

noSSA... isso tudo foi porque você não quis estudar 

Estudante 6          às vezes... você precisa fazer um curso... tipo... nada a ver pra   conseguir... 

tipo... publicidade... eu faço publicidade e eu consigo entrar em uma 

empresa como recepcionista... só pelo fato de eu ter publicidade... então não 

é uma coisa.... 

Estudante 9           mas hoje em dia essa coisa de profissão tá uma coisa... uma área bem 

ampla... porque... uma pessoa super pode trabalhar em uma coisa                

completamente diferente... tipo... eu  tava  vendo que os... que tira      

chapa... qual é o nome?::: 

Estudante 7           técnico de tirar chapa 

Pesquisador técnico de raio-x 
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Estudante 9 eles podem trabalhar com arqueologia... pra ver os ossos e não ter que abrir 

então... hoje em dia você tem ramos com uma só faculdade 

Pesquisador seria mais interessante para vocês se no ensino médio... vocês  

pudessem ter a oportunidade de fazer algum curso técnico junto? 

Falas 

conjuntas     

sim... claro 

Estudante 10         tipo uma ETEC 

Pesquisador tipo uma ETEC 

Estudante 6 mas a escola não disponibiliza nenhum horário... a gente sai duas horas... 

curso técnico normalmente começa duas horas... como que a gente vai sair 

da escola... ir pro curso e voltar a estudar?  

Pesquisador mas se na escola... vocês tivessem no horário de escola... seria interessante? 

Estudante 2           seria muito melhor 

Estudante 5           teria o técnico de informática junto com o ensino médio 

Estudante 6           não só técnico de informática... mas também outros::: 

Estudante 8           não... mas eu só  tô  dando um exemplo...entendeu? seria bem melhor 

Estudante 9           ter... tem... mas onde tem a vaga é muito pouca pra você conseguir entrar 

Estudante 10        e não tem muita diversidade...  né? 

Estudante 2           

 

tipo... esse negócio ai que eles estavam falando... que eu não prestei muita 

atenção... da  ETEC... eles podem fazer o curso técnico junto com o ensino 

médio... pô... legal... mas se não tem aula a noite... tipo... eu fiz  ETEC... 

prestei... passei... beleza... mas eu fiquei sabendo que no curso que eu 

escolhi a noite não  tava  tendo aula... ficou dois meses sem aula... as 

pessoas iam lá só  pra  marcar presença... então tipo... o que adianta eles 

disponibilizarem isso se não tem pessoas para dar aula e as pessoas que se 

compromete para fazer não vão? 

Pesquisador a última pergunta que eu queria fazer para vocês... é... vocês acham  que a 

escola::: pensando aqui... no colégio--pesquisado--vocês estão saindo... mas 

mesmo assim... se vocês pudessem voltar para o primeiro ano e começar 

tudo de novo... vocês acham que a escola...ela deveria ter um projeto que 

trabalhasse a questão de profissão de vocês? 

Estudante 3 sim... com certeza 

Estudante 2 eu voltaria se elas refizessem mudassem... eu refaria 

Pesquisador que tipo de ações... por exemplo... vocês gostariam de ter em relação a 

profissão? 

Estudante 1          relação à certas profissões... por exemplo... que nem aquela coisa de jornal 

da escola... ou:::tipo.... 

Estudante 8 seriam cursos... né? tipo...que... por exemplo... você pudesse... vim                    

de  tarde e ter... que nem...lembra de quando tinha robótica? 

Estudante 2          e aquele negócio também...  né ? tipo... atividades extras fora do horário de 

aula... muitas pessoas... no começo falam  ah... eu vou...                     eu 

vou... eu vou...  mas depois de um tempo ficam  NOssa... eu vou                       

ter que ir lá  aí começa aquele negócio de falta de interesse 

Estudante 9            é porque fica pesado... porque se você for fazer o curso a tarde junto com as 

provas... não dá pra conciliar 

Estudante 3           você já sai duas horas... aí você vem fazer o curso... aí depois você chega 

em casa... você tem que estudar pra prova do dia seguinte...você não faz 

nada da vida... só isso 

Estudante 9           fica muito pesado 
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Estudante 3           aí chega no final do ano do terceiro médio e tem que estudar pra ESSA  

PORRADA  de provas... que aí... é ENEM... vestibular... 

Estudante 7           um dos grandes problemas é o sistema de provas... assim... eu não tenho 

uma solução melhor... mas... é muito errado isso... porque...    por  

exemplo... a gente tem vontade de fazer milhares de coisas... a    gente tem... 

se a gente pudesse... a gente faria milhares cursos... milhares de faculdades e 

o  cacete a quatro ... mas... quando ela falou  fica muito pesado porque tem 

prova... tem não sei o que... ... então às vezes... você perde oportunidades de 

você estudar mais aquilo ou aquilo... não assim... tipo... o básico todo você 

tem que saber... a base é essencial... mas assim... você tem que se matar  pra  

prova tal ...hoje... essa semana eu tenho que me matar pra passar aqui...  ah 

não...  mas eu fui mal na prova de terça... mas eu sei a matéria... mas putz... 

entendeu? é uma coisa que não tem tanta lógica assim... 

Estudante 8 eu tava pra  fazer um curso de programação mas aí não deu não... porque... 

ou eu fazia... ou eu estudava  pra  escola... ou::: eu... aí eu deixei para as 

férias.... 

Pesquisador mas  tá  eh::: ... 

Estudante 2          você falou que era a última pergunta 

Pesquisador se vocês tivessem um professor que fizesse... por exemplo... orientação 

vocacional... ou um psicólogo? (todos comentam que seria ótimo) ((risos)) 

Pesquisador      mas ajudaria bastante então? 

((falas 

conjuntas))            

( ) (claro com certeza) 

Estudante 2           e um psicólogo também... porque eu preciso 

Estudante 1           todo mundo precisa de um psicólogo 

Estudante 7          acho que até um psicólogo precisa de um psicólogo 

Estudante 2          a gente tem um exemplo... tipo... real na nossa frente... né ? o   A ((risos)) 

Pesquisador deixa eu ver se tem mais alguma coisa para perguntar para vocês...é     

isso...obrigado 
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APÊNDICE B 

Transcrição na Íntegra: Grupo Focal – 23 de novembro de 2016 – Escola pública estadual 

 

Pesquisador a primeira pergunta... que eu queria colocar pra vocês é uma pergunta bem 

difícil de responder pra vocês começarem a pensar... mas:::seria pra vocês 

pelo menos abrirem a discussão em uma perspectiva de vida... que é:::como 

vocês se veem daqui a cinco anos?  

Estudante A me vejo fazendo minha faculdade... não formado... no meio dela... também 

quero fazer um cursinho pra mim entrar em uma faculdade boa... entendeu?  

Estudante C eu me vejo já formada...porque a faculdade que eu quero fazer tem quatro 

anos... então eu quero já estar na área...  

Pesquisador e perspectiva de vida material? casado? solteiro?  

Estudante A solteiríssima ((risos))  

Estudante D eu me vejo solteiro e com dinheiro... porque eu vou fazer faculdade pra ter 

o retorno do dinheiro depois  

Estudante E eu me vejo uma pessoa exemplo por causa da minha faculdade... e eu já 

muito bem sucedido e sem filhos  

Estudante J eu me vejo formado... com muito dinheiro e famoso ((risos))  

Pesquisador vamos lá... quem mais?  

Estudante H é:::eu já trabalho na área de seguros...eu me vejo formado já... na 

faculdade... eu vou continuar nessa área né? porque é onde eu me sinto 

mais em casa... e eu quero estar casado...  

Estudante G eu me vejo uma pessoa assim... um pouco mais independente... empregado 

e dentro dos estudos... porque eu quero ser uma pessoa independente  

Pesquisador vocês aí?  

Estudante A eu me vejo tendo terminado a faculdade... trabalhando na área já e vendo se 

eu consigo juntar um dinheiro pra ir pro exterior  

Estudante G você não gosta do Brasil? ( )  

Pesquisador o que mais?  

Pesquisador qual é o projeto de vida?  

Pesquisador mais alguém quer se colocar? bom... pessoal... a segunda pergunta... 

referente a isso... é como você se vê daqui a cinco anos... quando a gente 

fala... ah... eu quero me ver formado... com dinheiro... com uma casa... 

casado... solteiro... com filhos ou sem filhos... você está falando de um 

projeto de vida... porque a vida não se resume somente a hoje... né? claro 

que a gente nem sabe se vai estar vivo amanhã... mas de qualquer forma 

você projeta as coisas na sua vida... você quer alcançar as coisas... e pra 

você? quando você faz um projeto... elabora um projeto... você elabora 

caminhos pra você alcançar aquilo... o que você vai fazer pra chegar a ser 

formado ou a ter uma casa... ou trabalhar ou ter um determinado emprego... 

então... o que deve estar incluído como fundamental nesse projeto de vida 

pra vocês? tipo:::olha:::é esse negócio aqui e eu acho que ISSO tem que ser 

fundamental pra eu alcançar o meu ideal de vida... quem gostaria de falar 

sobre isso?  

Estudante H o quê? qual foi a pergunta?  
Pesquisador o que vocês incluiriam nesse projeto de vida como fundamental?  

Estudante B basicamente o estudo... né? pra pessoa se formar na faculdade e conseguir a 

profissão no final  
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Estudante H esforço... dedicação... dinheiro... disciplina... estudo  

Estudante A que a pessoa tenha determinação... um foco... que é aquilo que ela quer e 

ela vai atrás daquilo  

Pesquisador então determinação... dinheiro... o que mais vocês falaram? disciplina... 

estudo... tudo isso é fundamental?  

Estudante H orientação também  

Pesquisador orientação? orientação de quem?  

Estudante H da mãe... do pai...da namorada... sei lá...  

Pesquisador então vamos agora aí... eu gostaria de ouvir cada um... mesmo os que não 

saibam o que vão fazer mas:::pelo menos o que pretende fazer e por que 

pretende fazer isso... que profissão que vocês pensaram pra vida de vocês?  

Estudante A eu planejo fazer web... porque é uma área que eu tenho interesse e porque o 

salário eu acho que é agradável... assim... numa...uma faixa de dois mil a 

três mil reais... por aí  

Estudante B eu pretendo fazer análise de desenvolvimento de sistemas porque é uma das 

áreas da tecnologia que mais rende e que através da faculdade eu também 

posso entrar em setores militares... do país  

Estudante C eu pretendo fazer administração porque no meu serviço eu já mexo com um 

pouco disso e eu gostei... e é o que eu quero pra crescer...  

Estudante D eu não sei ainda o que eu vou fazer... eu tô entre administração e 

fisioterapia... fisioterapia porque eu já fui algumas vezes na fisioterapia do 

meu priminho e eu sei o que as crianças passam... então... é isso...  

Estudante E bom... eu pretendo fazer comércio exterior... eu acho que é uma coisa que 

viaja bastante e também... pode ter a oportunidade de conhecer novas 

culturas... e tal... 

Estudante F cinema... porque apesar de não ter um salário muito favorável no começo é 

uma coisa que eu gosto e eu sou mais voltado para o lado artístico da 

coisa...  

Estudante G eu pretendia fazer estilista... mas como o meu pai disse que ser estilista aqui 

no Brasil não dá muito lucro e tals...aí eu agora eu pretendo assim fazer 

estética... me aprofundar mais porque eu gosto da área da beleza assim e 

tals  

Estudante H é::: bom... eu já pensei em muitas coisas... já mudei de ideia várias vezes... 

mas... é eu comecei a trabalhar com seguros há um ano e meio... mais ou 

menos... e eu me interessei na área... por orientação do meu chefe mesmo... 

ele me orientou a fazer administração com ênfase em seguros e eu me 

interessei nessa área e decidi ingressar nela... e acho que no futuro ser um 

corretor de seguros... ou algo do tipo...  

Estudante I eu pretendo seguir carreira no exército ou virar personal traine  

Estudante J eu queria ser músico... porque sei lá... eu gosto de música... então tipo... eu 

vi... eu queria fazer programação também... mas... acho que vou seguir 

músico  

Estudante L bom... eu pretendo ser juiz civil... que é uma / porque eu quero fazer 

direito... que é uma coisa que eu gostei... me interessei muito por incentivo 

dos meus pais e vai ser isso  

Estudante M bom... ainda não sei... a carreira que eu vou seguir  

Estudante N quero ser professor de tênis... eu trabalho com isso aí eu gostei  

Estudante O quero fazer administração... educação física... porque me interessa nas duas 

áreas...  
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Estudante P eu quero fazer direito... porque é uma área que eu sonho desde de 

pequeninha em ser delegada... e porque é uma área que eu vi que tem uma 

renda boa  

Estudante Q eu quero ser arquiteta... porque desde pequeninha... desde pequeninha não... 

porque eu sou pequena... né? eu já gosto de decorar as coisas... ou gosto de 

cor viva... sabe? ter as coisas vivas...  

Estudante R eu quero ser arquiteta porque eu quero poder usar a minha criatividade e eu 

também queria ser enfermeira... porque eu acho legal... saber mexer com 

essas coisas... assim não... não que eu goste de ver sangue...mas eu acho 

legal... entendeu? e eu quero... assim crescer pra mim virar médica...  

Estudante S bom... eu queria seguir na área de engenharia mecatrônica... porque eu faço 

eletrônica... eu sei mais ou menos como que é... mas eu ainda tô em dúvida 

entre engenharia mecatrônica e engenharia eletrônica  

Estudante T bom... eu ia fazer artes visuais depois mudei de ideia pra biomedicina... 

então migrei pra T.I... área de designer gráfico  

Estudante U pretendo fazer mais de uma faculdade... mas eu quero aprofundar mais na 

ciência da computação... informática e me formar e me aprofundar mais 

nessa área  

Pesquisador alguns apresentaram a clareza maior sobre o que quer fazer... outros nem 

tanto... né? ah...você tem certeza... mas... vocês acham que assim... para os 

que já têm clareza... vocês acham que ao longo desse percurso vocês 

poderiam mudar de profissão? ou já está muito claro isso e ponto final?  

Estudante B na minha opinião está claro... realmente é isso que eu quero... até porque... 

se eu for querer seguir o militarismo... um dos motivos de eu conseguir 

entrar na aeronáutica justamente é essa faculdade  

Pesquisador bem claro... acho que você também... de corretor... também tá bem... bem 

claro para você não é?  

Estudante A é... eu pretendo seguir isso... mas por web abranger programação e edição... 

essas coisas... eu posso fazer qualquer uma das duas partes também 

separadas  

Pesquisador bom... e que critérios que vocês levaram em conta para poder pensar nessa 

escolha profissional? o que vocês foram elencando para eliminar algumas... 

né... porque eu acho que o leque é muito grande de opções... o que vocês 

foram levando em conta para escolher essa profissão?  

Estudante B primeiramente um sonho... eu sempre quis seguir o militarismo... seja na 

área do exército brasileiro ou da aeronáutica... e com o contato da ETEC... 

alguns professores meus... eles já fizeram alguns serviços militares e eu 

tenho uma professora de análise de desenvolvimento que realmente atua 

nessa área... então... com a influência dela... acabei escolhendo isso 

Estudante S é... eu acho que por que... é... entra em questão de escolher uma faculdade 

assim... certo... de matérias que eu não gosto... aí eu me interessei mais 

nessa área  

Pesquisador quais são as matérias que você não gosta?  

Estudante S filosofia e sociologia  

Pesquisador área de humanas?  

Estudante S isso... humanas  

Estudante A acho que talvez seja questão mais de interesse e renda que a maioria vai 

escolher as profissões que escolheram  
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Estudante G eu queria ser estilista... porque desde pequenininho eu sempre gostei de 

desenhar roupa e tudo mais... só que depois eu comecei a ver assim... que 

não dá muito lucro no Brasil ser isso... aí eu decidi partir para a estética  

Estudante H eu nunca tive uma ideia certa de que eu ia fazer... eu sempre fiz muitas 

coisas... eu já antes de se formar... já tenho... já faço ETEC de informática... 

coisas bem distintas... para mim trabalham juntas e trabalho com seguros... 

então é são coisas muito paralelas uma com a outra e... aí eu decidi 

ingressar nessa área... porque é o que eu tô mais especialista... nessa área... 

normalmente... que eu trabalho todo dia há mais de um ano... e eu vejo 

mais futuro nela... também...se eu não quiser ingressar nela eu tenho outro 

currículo para poder usar 

Pesquisador você sente que você fez uma escolha ou a vida te levou a isso?  

Estudante H eu acho que os dois... porque conforme foi indo... eu precisava de um 

emprego... aí apareceu essa oportunidade... comecei a trabalhar como 

estagiário lá estagiário não... jovem aprendiz e comecei a me interessar... 

comecei a ver como é que era... comecei a me especializar também... na 

prática... e eu vi que isso é o que estava mais próximo de dar certo  

Pesquisador e que mais? que critérios vocês levaram em conta?  

Estudante P eu escolhi mais por um sonho... assim... porque assim... sempre... desde 

pequenininha eu quis ser delegada... e por família também... porque a maior 

parte da minha família são advogados e policiais... então eu escolhi mais... 

também... por família e por sonhos  

Estudante D eu não fui... eu não fui por um sonho... fisioterapia foi mesmo o que eu 

tinha que é::: o nome::: do meu priminho... que não é todas as crianças que 

têm... como eu posso falar... é... que tem uma certa dificuldade de fazer... 

cada um tem... e vejo que a fisioterapia não é mais concorrida assim... 

porque numa faculdade tipo que meu priminho faz... estão precisando... 

entendeu? e as crianças necessitam disso... então... não foi mesmo mais por 

dinheiro... por isso mesmo foi mesmo por... não é por dó... é sei lá... eu 

tenho uma coisa assim que não sei explicar... sabe?  

Pesquisador identificação?  

Estudante D é  

Estudante J eu escolhi música porque é o que eu sempre gostei... apesar de ser muito 

difícil aqui no Brasil... mas é que tipo eu gosto... sabe? então... se nada der 

certo... né... eu procuro outra coisa  

Estudante H faz música no YouTube... cara  

Estudante S eu acho também que outra coisa que eu mudei foi a oportunidade de fazer 

ETEC... aí eu tive mais conhecimento com a área... que envolve também... 

Pesquisador vocês acham que é mais importante a realização pessoal ou dinheiro como 

critério... como critério de uma escolha profissional?  

Estudante H os dois  

Estudante D realização pessoal  

Estudante H realização pessoal  

Estudante J realização pessoal com certeza  

Estudante S porque também que fala se você escolhe a área que você quer e a área que 

você gosta... você não vai estar trabalhando... vai estar fazendo o que você 

gosta...você não vai ver aquilo como trabalho  

Pesquisador uma pergunta mais difícil e um pouco filosófica para vocês... o que que é 

profissão para vocês?  

Estudante B uma atividade remunerada  
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Pesquisador uma atividade remunerada?  

Estudante A eu completaria com atividade remunerada onde você aplica os seus talentos  

Pesquisador e aí?  

Estudante J bem difícil...  

Pesquisador difícil? 

Pesquisador porque... por exemplo... um varredor de rua... ele tem uma profissão? 

Estudante J sim  

Estudante S é uma profissão  

Pesquisador é uma profissão?  

Estudante J não deixa de ser uma profissão  

Pesquisador uma profissão ou uma atividade remunerada?  

Estudante S é uma profissão... porque ele tem que varrer a rua  

Pesquisador se alguém perguntasse...  

Estudante J é a profissão dele... tipo... oh:::... está ganhando para isso  

Pesquisador se alguém perguntasse:::ah... qual é sua profissão? ... varredor de rua ... mas 

alguém aqui tem... por exemplo... uma vocação para alguma área que não 

for ensino técnico ou ensino superior?  

Estudante J não...para mim é tipo... se ele ganhar dinheiro com isso... eu acho que é 

uma profissão... o cara tá fazendo o trabalho dele  

Pesquisador então qualquer trabalho é profissão?  

Estudante D sim  

Pesquisador sim?  

Estudante D sim... não importa qualidade... ensino... pra mim... você trabalhando e 

fazendo o que você gosta... importante é que seja... do jeito certo  

Estudante G vocês não vão responder o que ele quer? é difícil para ele...para o 

varredor... mas tipo assim... o vendedor de loja... é uma profissão para ele? 

não é uma profissão eu acho assim... que ele está sendo empregado de uma 

empresa assim  

Estudante B nesse caso... a gente pode separar em dois extremos... o trabalho é a 

atividade remunerada que ele exerce... oferecendo seus talentos em troca de 

dinheiro... profissão é uma área da qual ele estudou para ter uma formação 

e uma área na qual ele pretende atuar  

Pesquisador profissão seria uma especialização em alguma coisa... tem coisas que não 

existe em especialização... mas não é [  

Estudante H e se o cara quer ser um ladrão?  

Pesquisador o quê?  

Estudante H e se o cara quer ser um ladrão?  

Estudante I cala boca... tio ((risos))  

Pesquisador posso falar em questão de ser ladrão profissional... por exemplo?  

Estudante H político? ((risos))  

Pesquisador talvez  

Estudante B para isso precisa estudar... para não ser pego  

Estudante H sim  

Pesquisador claro...  

Estudante L mesmo se você ser ladrão... se você tem faculdade... você fica numa prisão 

diferenciada dos ladrões que não têm faculdade...não sei se vocês sabem 

((discussão))  

Estudante D vamos supor... se uma pessoa termina a faculdade for roubar... vai ser presa 

separada... sendo ele que fez a mesma coisa que os outros? só porque os 

outros não fez faculdade e ele fez... eles têm direitos diferentes?  
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Pesquisador mas o estudo não qualifica as pessoas?  

Todos sim 

Estudante I então  

Estudante D sim... mas também ele fez a mesma coisa... por quê? só porque ele tem 

faculdade e o outro não tem?  

Estudante I lógico  

Estudante D não tem... não tem noção... ele não teve cabeça para roubar também? tem 

que ficar junto  

Pesquisador deveria ser punido da mesma forma?  

Estudante A é se você erra... não torna menor o dano que você causou  

Estudante D sim  

Estudante J exatamente.  

Pesquisador claro...  

Pesquisador bom... mas voltando aqui para a questão da profissão... o que influenciou... 

tem aconselhado ou auxiliado vocês a pensarem nessas profissões que 

vocês falaram? quem ou o que auxiliou ou influenciou vocês a pensarem? 

escola... família... amigos... pessoal?  

Estudante J eu gostei de música e falei nossa... eu consigo... eu gostei ... sei lá. mas 

ninguém... tipo... falou pra mim: ah... segue música ... tipo... esse tipo de 

motivação... já chegaram a pensar ah... não vai dar sabe? vou ver  

Estudante H fiz tipo de um teste vocacional e assim que fiz deu essa área  

Pesquisador legal... você fez teste... mas você faz ETEC... né? 

Estudante H é  

Estudante A o meu caso... eu me direcionei nessa área por causa de um concurso que eu 

fiz  

Estudante B o meu... foi a questão do meu pai que é policial militar... e depois ele se 

tornou guarda civil... tem a questão dos jogos também... dos jogos 

militares... com violência e tudo mais... aquele lance de pelotões... e a 

questão dos filmes... que mostram as estratégias militares e tudo mais... 

como minha professora... ela trabalha na área... eu acabei recebendo uma 

influência dela também para entrar na área de tecnologia do exército  

Pesquisador o que mais?  

Pesquisador vocês acham que a escola influenciou... a (escola pesquisada)... influenciou 

vocês em algum momento a escolherem alguma profissão... 

encaminharem... ou para prestar vestibular... ou para fazer alguma coisa?  

Estudante B para prestar vestibular sim... mas escolher alguma coisa... inclusive ela 

coloca os pôsteres das instituições pra gente... mas em questão de escolher 

uma profissão e tudo mais... não  

Estudante A eu acho que a escola acaba... indiretamente... influenciando a gente pelas 

matérias que a gente tem uma facilidade maior assim  

Pesquisador a escola acaba exercendo um papel  

Pesquisador existiu algum projeto aqui na escola... também não conheço a escola aqui... 

não sei como está agora... né... mas existiu algum projeto em que um tema 

profissão apareceu durante o ano para vocês?  

Todos não 

Pesquisador vocês sentiram falta disso?  

Estudante bastante 

Pesquisador por quê?  

Estudante B porque é um pouco difícil para um jovem de dezessete anos que está 

terminando o ensino médio definir uma profissão... seria aquilo que ele 
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quer para o futuro dele... então eu acho que se a escola... que é o lugar que a 

gente mais fica durante o nosso dia não te dá essa chance de escolher... 

provavelmente... não teríamos capacidade para isso... não nesse período de 

tempo que é o que a sociedade pede  

Estudante J a gente fica meio perdido... sabe... do que fazer... fica meio difícil pensar... 

tipo... uma coisa que... tipo... que você pode levar para a vida toda  

Estudante F é... porque tem tantas opções... e o medo de você escolher a opção errada?  

Estudante J é  

Estudante F esse é o problema  

Pesquisador e a profissão... vocês acreditam que... assim... a partir do momento que 

você escolher uma profissão é para a vida toda?  

Todos não 

Estudante J não... não é assim também... tipo... no começo... é bem difícil... a gente 

pode ter dezessete anos... a gente pode estar entrando nessa área e tipo... a 

gente fica com medo... meio com receio  

Estudante A é... se for... se você querer trocar por uma profissão muito diferente... você 

vai ter que estudar mais... vai ter que se profissionalizar de novo  

Pesquisador volta do início... não é?  

Pesquisador outra pergunta sobre a questão da escola... o ensino médio... por exemplo... 

não sei como é que vocês veem... a função... para que ele serve... mas como 

que vocês acham que o ensino médio.... para que ele está preparando hoje e 

para o que ele deveria preparar? vocês estão acabando já... última semana e 

aí? agora acabou... vocês não têm mais o que fazer... mas é pensar... poxa 

vida... passei três anos da minha vida aqui no ensino médio...para que ele 

me preparou e para que eu acho que ele devia ter me preparado?  

Estudante S eu acho que ele me preparou para uma prova de vestibular básica... porque 

os estudos que têm numa escola particular são muito diferentes do estudo 

que tem aqui... é muito elevado... mesmo que for pelo valor que eles 

recebem lá ou pela diferença... me desculpe... mas o ensino que eles 

oferecem na escola pública é muito baixo e acho que ele não preparou nem 

para uma prova de vestibular... tanto que vou fazer um cursinho  

Pesquisador eu estava perguntando para vocês sobre o ensino médio... para que o ensino 

médio preparou vocês e para que o ensino médio deveria preparar... e quem 

estava falando era o /... ele  

Estudante S o que eu tinha falado era que ele tinha preparado a gente para uma prova de 

vestibular básico e eu acho que ele devia preparar a gente para uma 

melhor... pra a gente... pra gente ter uma melhor/... como se pode falar... 

melhor ensino... melhor ensino e mais... mais... esqueci a palavra... não é 

lugares que fala... tipo... que nem... é... escolas com ... têm escolas com 

cartazes da ETEC de vestibulares... eles poderiam também colocar esse 

negócio sobre a área que você quer seguir 

Pesquisador o que mais? e aí... para o que o ensino médio preparou vocês?  

Estudante B só completando o que ele falou... realmente... o ensino médio só prepara a 

gente para uma prova de vestibular... porque o mercado de trabalho hoje em 

dia... falta pessoa para poder começar a atuar em algum tipo de emprego... e 

para você conseguir esse tipo de emprego você tem que entrar na 

faculdade... obviamente... se você não consegue através de uma bolsa de 

estudos... você tem que pagar a faculdade... mas não tem como você pagar 

uma faculdade se você não trabalha... então... basicamente... o papel do 
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ensino médio hoje é só para te preparar para o vestibular... para que... pelo 

menos... você consiga uma bolsa ou um desconto na faculdade  

Pesquisador tem uma diretriz curricular... né... pensando no currículo de vocês... que 

diz... o ensino médio tem que preparar para o mercado de trabalho... para o 

mundo do trabalho na verdade... para o mundo do trabalho... se sentem 

preparados para isso?  

Todos não 

Pesquisador nem um pouco?  

Estudante F nem um pouco  

Pesquisador o que deveria então fazer... o que o ensino médio deveria fazer? os meninos 

aqui não falaram  

Estudante B primeiramente... um incentivo da escola pelo trabalho dos alunos que hoje 

em dia não existe e também apresentar propostas de estágios... em alguns 

cursos técnicos... pelo menos... eles apresentam a proposta de estágio para o 

aluno e o aluno decide se ele quer ou não fazer... acredito que no ensino 

médio isso deveria existir também  

Estudante O acho que o ensino também poderia ser mais rígido e também tem muito 

aluno que só para... por que? para mudar a escola e estudar que é bom nada  

Pesquisador e aí? o que mais? para que o ensino médio preparou vocês?  

Estudante T acho que como o estudante S disse... ele preparou a gente para uma prova 

de vestibular... mas para um nível bem baixo... porque o ensino da escola 

não chega nem perto de ser bom quanto o da escola particular  

Pesquisador então vocês se sentem menos preparados do que alunos da escola 

particular?  

Estudante T sim... porque na maioria das vezes...  

Estudante P ENEM... que nem passou... do que um aluno de escola pública... tipo... 

tinha coisas do ENEM... que a gente nem viu... nem física... nem aula de 

física a gente tem 

Estudante B eu acredito que não... porque... por ser uma escola particular e o pai da 

pessoa estar pagando... tem uma certa cobrança dos pais com o aluno... 

diferente dos da escola pública  

Estudante F os alunos não está nem aí para nada  

Estudante B e os professores cobram mais também... obrigam os alunos a estudar com 

livros... e apostilas ou algumas outas ferramentas... para que eles tenham 

um melhor desempenho então... eu acredito que isso não venha... da 

escola... e sim do aluno porque se o aluno fosse aplicado... ele poderia 

procurar outros lugares para poder estudar também  

Estudante A mas fica fácil também... porque o ensino lá é mais variado... aqui é a 

mesma coisa... que nem o Alexandre (um professor da escola) fala... é 

GLS... giz... lousa e saliva  

Estudante B acredito também que pelo número de alunos em sala... enquanto numa 

escola particular deve ter em média vinte alunos... numa escola pública... 

chega a ter quase cinquenta  

Pesquisador isso acaba afetando a qualidade... né?  

Estudante B sim  

Pesquisador eu vi que alguns aqui... responderam o questionário que pretendem fazer 

universidade pública e universidade particular... vocês acham que não 

teriam capacidade... as mesmas chances... capacidade não... mas as mesmas 

chances de passar que os alunos de escola particular?  

Estudante F gente... eu não acho isso  
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Estudante J a gente até queria... mas daquele jeito... tem que correr atrás  

Estudante B em universidade pública nem tanto... porque o conteúdo que é exigido nos 

vestibulares é quase o nível de uma escola particular... a cobrança é 

igual...agora... quanto a uma faculdade particular... como UNIP... FMU ou 

outras instituições... pode até ser possível  

Pesquisador e vocês acham que o ensino médio deveria ter um ensino técnico atrelado... 

por exemplo... se aqui na (escola pesquisada) vocês tivessem o ensino 

médio com o ensino técnico... facilitaria isso para vocês? ou não?  

Estudante B em partes  

Estudante F é... vai depender muito  

Estudante B isso depende muito da vida do estudante... se ele tiver já alguma atividade 

programada para depois da escola isso não seria possível... até porque a 

escola tentaria prender o aluno e ele não teria oportunidade de sair quando 

ele quisesse ou não  

Estudante F até porque... acho que a maioria daqui trabalha... né... ajuda em casa e aí 

fica difícil  

Pesquisador quantos aqui trabalham? NOSsa... bastante... um... dois... três... quatro... 

cinco... seis... sete... sete trabalham... então... estudar e trabalhar... como é 

para vocês que trabalham?  

Estudante F cansativo... [  

Estudante B muito cansativo.  

Pesquisador bem cansativo? cansativo em que sentido?  

Estudante H mentalmente  

Estudante H cansativo no sentido de você chegar no final do dia... principalmente à noite  

Estudante M chegar no final do dia e não ter mais energia para fazer outra coisa em 

sequência chega em casa moRTÃO... toma um banho e dorme...  

Estudante J esgotado... ah... amanhã eu faço  

Pesquisador então... trabalhar e estudar... para vocês... afeta o desempenho escolar de 

vocês?  

Estudante J afeta! ( )sim... lógico...  

Pesquisador vocês acham que o fato de vocês trabalharem... se vocês não trabalhassem... 

o desempenho de vocês na escola seria melhor?  

Estudante A talvez sim  

Estudante D sim... mas... eu trabalho... mas meu desempenho é::: não é igual quando eu 

não trabalhava::: mas ele continua bom  

Estudante F olha... isso depende... eu quando eu não trabalhava tinha mais tempo para 

fazer outras coisas aqui na escola... já participei de teatro aqui na escola... a 

gente já fez vídeo ano passado para um trabalho... só que hoje... já não 

daria mais tempo de fazer isso... porque era fora do horário de escola... 

entendeu? então isso atrapalhou  

Pesquisador como é que vocês vão conciliar... todos aqui... pretendem... quando 

entrarem na faculdade... estudar e trabalhar ou somente estudar? como é 

que vocês vão fazer isso?  

Estudante R eu vou trabalhar...  

Estudante F eu vou trabalhar para estudar  

Estudante B eu pretendendo estudar e trabalhar... até porque... dependendo da profissão 

que eu escolher... eu já posso começar a trabalhar na área... então a 

cobrança é menor... porque o que eu aprendo eu posso pôr em prática  

Pesquisador então... facilitaria um pouco isso... bom... então... deixa eu ver se tem mais 

alguma questão aqui para perguntar para vocês... acham... por exemplo... na 
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escola... se na escola tivesse um professor ou psicólogo... alguém que 

pudesse... no terceiro ano ou durante o ensino médio... ajudar vocês com 

orientação vocacional... vocês acham que facilitaria? ajudaria ou é 

desnecessário?  

Estudante H facilitaria  

Pesquisador em que sentido?  

Estudante H o teste vocacional é bom para qualquer pessoa... mesmo que não sabe 

nenhuma área que dá... as questões e as perguntas que eles fazem... eles 

mesmo que dê mais de três faculdades... porque a maioria dos testes 

vocacionais dá três faculdades mais ou menos... dependendo do teste 

vocacional... a faculdade mais perto que você... eles acham que você vai 

seguir e se você se encaixa para a faculdade  

Pesquisador o que mais?  

Estudante A acho que o teste vocacional... assim... vai te guiar... te motivacionar... sabe? 

fazer a área...e você disse um psicólogo... assim... ele vai auxiliar você a 

conseguir está mais focado nos estudos e não ficar... tipo... distraído...assim  

Pesquisador como é ser.../ quer falar?  

Estudante O eu ia falar que é uma diferença que também tem na escola pública e na 

escola particular... né... que a escola particular tem psicólogo  

Pesquisador mais uma pergunta para a gente ir encerrando... como é ser adolescente... 

para vocês? certo? dezessete anos... como é ser adolescente e ser cobrado a 

entrar nesse mundo do trabalho... nesse mundo adulto... né? porque não sei 

se vocês se veem nessa fase de transição entre ser criança... ser 

adolescente... ser adulto... ser cobrado por coisas do mundo adulto... ao 

mesmo tempo... né... é aquela coisa... não sei se vocês querem ser adultos 

como é ser adolescente diante dessas cobranças... inclusive da questão 

profissional?  

Estudante H triste ((risos))  

Estudante J a sociedade te joga lá... ah... agora é com você  

Pesquisador então... aos dezessete anos... você acha que tem essa obrigação?  

Estudante A no caso de quem trabalha...acaba conseguindo fazer suas coisas... estudar... 

trabalhar... claro que trabalhar como adulto  

Estudante M eu acho que a pessoa sempre tem livre arbítrio... se ela quiser... vai se tipo... 

se profissionalizar... fazer faculdade e trabalhar... ela pode ir... do mesmo 

jeito que ela pode::: ... ela pode não trabalhar no mês... ela opta por fazer 

essa outra coisa... e pode ter alguém... assim falando... brigando para ir 

atrás alguma coisa... mas vai da pessoa... da índole dela e tudo mais  

Pesquisador e a família tem um peso nesse processo de vocês?  

Estudante A tem... [  

Estudante N bastante  

Pesquisador como é que é isso?  

Estudante N tem gente que é do contra... tem gente que apoia...eu sou muito cobrado 

pela minha mãe... pelos meus pais... eles não gostam do que eu faço... 

eles... tipo... como eu fiz muitas coisas... eles também ficaram confuso... 

assim... né... do que que eu ia fazer... aí... eu tenho muita cobrança... quase 

todo dia: ah... muda de trabalho... vai procurar uma coisa melhor... vai 

procurar uma coisa grande para trabalhar...você tem que ganhar dinheiro... 

tipo... o que eles querem para agora... eu penso no futuro... eu quero ganhar 

dinheiro... não agora... mas ganhar dinheiro no futuro... eles querem agora... 
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entendeu? então... eles têm essa cobrança... mas eu mesmo... tipo... eu nem 

me importo muito... acho que pai é assim mesmo... né... então...  

Pesquisador normal de pai e mãe cobrar? (discussão) ( )  

Estudante N cobrarem... é  

Estudante B e os pais... eles atrapalham também... porque eles se preocupam tanto com 

você... querendo te dar o melhor... que às vezes... eles não percebem que é 

isso que você realmente quer ou não  

Pesquisador e AÍ você acaba se sentindo pressionado?  

Estudante A SIM ( )  

Estudante B SIM  

Pesquisador  A fazer coisas que...  

Estudante F você não quer... que não é do seu:::  

Pesquisador não é do seu interesse  

Pesquisador alguém aqui já se sentiu pressionado a fazer alguma coisa em relação a 

trabalho ou profissão... que você não queria... por conta da família.  

Estudante D eu já fiz curso de informática por causa da minha mãe... e até hoje eu não 

terminei meu curso... então... eu só comecei mesmo para ela parar de me 

encher o saco... ela ficava...ah filha::: ... vamos fazer... não sei:::o que... não 

sei o que... e faltando três mesmo para mim concluir e eu não quis mais  

Pesquisador mas ninguém aqui escolheu uma profissão porque a família obrigou?  

Falas mistas não 

Estudante C minha mãe sempre me apoiou... minha mãe::: ... segue o que você quer... 

não vou te obrigar a nada... eu só não quero que::: eu só quero que você 

faça o que eu não consegui fazer... pode fazer o que você quer  

Pesquisador algum professor incentivou vocês a escolherem alguma profissão... aqui na 

escola?  

Estudante C não incentivou... mas concluiu o que eu queria fazer... foi a minha 

professora de matemática... porque ela também já fez e ela me deu todos os 

tópicos... truques.  

Pesquisador e você quer fazer mesmo?  

Estudante C administração...  

Pesquisador administração?  

Estudante C e eu quero fazer administração... quando eu me formar... eu quero fazer um 

tecnólogo em tecnologia em eventos... porque eu quero trabalhar na área de 

eventos  

Estudante B e através da experiência que eles têm de mercado::: dependendo da área 

que o aluno quer seguir... ele pode auxiliar cada vez mais e inclusive falar 

para o aluno como é que ele pode entrar nessa área... a faculdade certa que 

ele tem de fazer... os processos seletivos e tudo mais  

Estudante A na minha área isso já é mais complicada... até porque a gente não está tendo 

aula de informática... então... não tenho muito um direcionamento... porque 

ninguém mais faz e porque eu tenho interesse e eu gosto de fazer essa coisa  

Pesquisador em algum momento... vocês tiveram aula de informática aqui?  

Falas mistas ((não foi possível identificar as falas)) não 

Pesquisador se tivesse um curso mesmo... aqui na escola... ajudaria?  

Estudante F eu só tive informática quando eu estudei em escola particular  

Pesquisador você estudou quanto tempo em escola particular?  

Estudante F até a quarta série... aí da quinta eu vim para cá  

Pesquisador mais alguém estudou em escola particular aqui?  

Estudante R eu estudei  
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Pesquisador você estudou?  

Estudante R estudei::: ...  

Pesquisador  como foi a experiência de ter saído da escola particular e passado para 

escola pública?  

Estudante D diferente  

Estudante F tem muita diferença  

Estudante L eu falei que na escola particular tem muita... exigiam muito do aluno... não 

é bagunçado...na escola pública... é bem diferente... você faz o que... se 

você quiser e a escola particular não é assim  

Estudante F foi muito ruim mesmo... mudar de uma escola particular para uma escola 

pública... porque a rotina de uma escola particular é totalmente 

diferente...aí você vem para a pública e é um choQUE... não dá  

Estudante F a liberdade... acaba tendo ações aqui que você não tinha numa escola 

particular... entendeu?  

Pesquisador a liberdade que você tem aqui acaba ajudando você a não prestar muita 

atenção em algumas coisas... né?  

Estudante L porque você tem uma liberdade que você não tem em uma escola 

particular... a exigências da escola pública caiu bastante a educação  

Estudante F ah... sim... com certeza desde que eu entrei caiu muito... do que uma escola 

particular  

Pesquisador se vocês estivessem estudando em uma escola particular agora... vocês 

escolheriam as mesmas profissões que vocês falaram?  

Estudante D eu escolheria  

Pesquisador por que vocês escolheriam?  

Estudante C porque quando eu estava estudando em uma escola particular eu tinha um 

sonho de ser médica...vim pra pública... meu rendimento caiu demais e aí 

eu falei::: não vai dar certo  

Pesquisador legal no sentido de que você percebeu a diferença... né... porque você sabe 

que se você estivesse em uma escola particular você:::  

Estudante F eu seria muito mais motivada a seguir... do que aqui  

Pesquisador entendi... e aí então para vocês não faz diferença...  

Estudante J não agregou nada... tipo... de escola... nada... tipo... não motivou a nada  

Estudante A se eu tivesse em uma escola particular... eu acho que eu teria até mais 

oportunidade... porque eu ia ser mais direcionado para esta área... até 

porque envolve uma pouco de lance de matemática... essas coisas e eu não 

sou o melhor assim... em coisas assim... consigo entender algumas coisas... 

mas eu sou meio ruim em guardar... assim... várias coisas...eu acho que eu 

ia ter uma facilidade maior até em fazer vestibular... essas coisas... pra 

conquistar meu espaço  

Pesquisador o fato de vocês terem filosofia... sociologia... não sei como vocês estão 

tendo aqui... se estão tendo  

Estudante F só não tem crisma  

Estudante C de resto tem  

Pesquisador de resto tem tudo... verdade que isso facilitou vocês a pensarem sobre essas 

questões ou não?  

Estudante F sinceramente... em filosofia eu não aprendi nada  

Estudante N exatamente... pega a apostila  

Estudante F não sei nem o que ele está fazendo aqui... porque... de verdade... não dá...  

Pesquisador é só apostila e:::  

Estudante P e é um colando do outro  
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Estudante S ele tenta dar aula... mas não consegue... ele é um professor muito bom...mas 

não tem como ele dar aula::: porque ele não tem autoridade  

Estudante H é... ele dá aula em faculdade... eu acho e tal... ele... tipo... ele deve ser outra 

coisa... né... na faculdade... chega aqui ele... não é a mesma coisa de você 

dar aula lá  

Estudante J ele dá aula... tipo... pode pegar fogo a escola... eu acho que ele continua lá 

falando... tipo... com gente pendurando lá e ia continuar falando... mas 

isso... é falta de respeito  

Estudante H falta de respeito do aluno e falta de controle dele  

Pesquisador mas se vocês pudessem tirar alguma disciplina da escola... o que que vocês 

tirariam? ((há uma pequena discussão e se torna confuso identificar as 

falas... no entanto... apresentam disciplinas como arte...física... química))  

Estudante B eu tiraria educação física... porque muitas vezes tem alguma atividade 

depois da escola... a educação física acaba cansando o aluno dentro da 

escola  

Pesquisador vocês viram agora que há uma reforma do ensino médio... vocês não vão 

pegar essa reforma... mas inclusive há essa opção... né? de quê... [  
Estudante F eu...e não vai ter... né?  

Pesquisador que então tire educação física... tire filosofia... tire sociologia... por isso eu 

estou perguntando para vocês  

Estudante B a questão de educação física também... acredito que... se o aluno já faz uma 

atividade depois da escola... ele está praticando exercício físico... seja 

caminhando ou um algum outro tipo de atividade... a proposta de educação 

física aqui é fazer o aluno praticar o exercício depois... para que ele não 

seja sedentário... nem nada... então... eu acredito que isso não tenha 

finalidade... pelo menos não no ensino médio  

Pesquisador legal  

Estudante S a questão de tirar alguma matéria... acho que influencia em questão de 

oportunidade... você ter conhecimento... porque no vestibular... eles não 

vão ligar se vocês podem tirar filosofia ou artes... porque eles exigem 

mesmo assim  

Pesquisador quem fez o ENEM viu... né... o quanto que caiu de filosofia... muita coisa... 

né? 

Estudante N é claro  

Pesquisador não é... aí... a dificuldade que:::eu imagino... que o tema tenha sido... 

então... a escola deveria ser um espaço para vocês pensarem::: a escola de 

ensino médio... um espaço para vocês pensarem sobre profissão? ou não?  

Estudante B sim... porque muitos alunos... eles já procuram a faculdade assim que 

termina o ensino médio... então ele acaba pensando de última hora... às 

vezes nem é sempre isso que ele quer... o que pode acabar prejudicando  

Pesquisador uma coisa que os alunos da escola particular falaram... foi que essas feiras 

de profissões... acho que vocês já devem ter ido... né... eles falaram que não 
ajuda... atrapalha... eles dizem que chegando lá você tem mil opções e aí 

você quer fazer mil coisas  

Estudante F e não faz nenhuma  

Pesquisador B na verdade... o aluno... ele vai naquilo da qual ele se identifica... se ele se 

identifica com dois cursos ele fica em dúvida... querendo ou não isso 

atrapalha  

Pesquisador e aí as matérias da escola que acabam ajudando vocês a optarem por 

alguma coisa... né?  
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Estudante B exato  

Estudante A não... mas o que ele falou... né... de ficar em dúvida... eu acho que também 

pode ser uma coisa boa isso... não só negativa... porque se tem duas opções 

que você gosta... você pode ver o que vai ser melhor para você... então você 

vai ter mais opções do que uma outra pessoa... porque ela gosta de uma 

coisa que não vai ajudar muita para ela... mas ela vai fazer aqui porque é o 

que ela gosta... entendeu? você vai poder ter uma liberdade maior  

Pesquisador aí eu vou problematizar para vocês... você tem lá duas opções... que nem 

ele... quer fazer música... ou sei lá... programação... entre você ter essas 

duas opções... o que vai pesar para você fazer sua escolha... sua 

realização... a sua felicidade... sua realização profissional... ou o dinheiro?  

Estudante J ah... é uma escolha difícil... então... ah... não sei... sério  

Pesquisador que tipo de música você toca?  

Estudante J que tipo de música que eu gosto? eu sou eclético... eu escuto tudo  

Pesquisador você toca...  

Estudante J de funk até punk  

Pesquisador mas profissionalmente... você gosta de fazer que tipo de música?  

Estudante C ah mano... profissionalmente... eu poderia ser tipo um tipo de músico... 

metaleiro... ter uma banda e... tipo... seguir carreira... sabe... mas é muito 

difícil para o brasileiro... mas eu não quis... sabe... é tipo isso... mas...  

Pesquisador mas o que pesa na sua escolha?  

Estudante J oi?  

Pesquisador o que pesa na sua escolha? dinheiro ou felicidade?  

Estudante J dinheiro... dinheiro pesa::: porque... todo mundo sabe que uma faculdade de 

música PESA bastante porque é muito caro... mas tentar... né?  

Pesquisador o vestibular de música você sabe que é diferente?  

Estudante J sim  

Pesquisador vai ter que ter um conhecimento mais top ((risos))  

Estudante J mas aí eu estudo... tipo... por fora... sabe? Tipo... porque como aqui na 

escola não tem aula de música... não tem essas coisas... eu tenho mais que 

procurar fora... assim...  

Estudante C mais uma coisa que escola particular... algumas têm...  

Pesquisador vocês sentem falta?  

Estudante J a gente sente falta porque... tipo... porra ... é::: prejudica... mas tipo... mas aí 

eu procuro por fora... assim...depois da aula... dou uma pesquisada...dou 

uma estudada... tenho tipo um caderninho assim::: dou uma estudada... 

quem quer corre atrás... não posso ficar sentado chorando  

Pesquisador quem mais acha que felicidade ou dinheiro?  

Estudante H dinheiro  

Estudante F hoje... infelizmente... é o dinheiro  

Estudante D eu já não acho... eu procuro minha felicidade...dinheiro você pode fazer 

uma coisa... mas uma hora acaba... a nossa felicidade não  

Estudante B mas o dinheiro compra a felicidade  

Estudante D não toda...  

Estudante B a maioria... pelo menos  

Estudante D a minha já não compra  

Estudante J é que você tem o dinheiro para se sustentar... viu  

Estudante D sim... mas...  

Pesquisador só vai facilitar a vida... você tem que pensar que::: profissionalmente... você 

vai ter que se sustentar... não é? então...  
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Estudante J sim... com certeza  

Pesquisador então... de qualquer forma... o dinheiro tem um peso aí grande  

Estudante J sim... lógico que felicidade também... porque... tipo... principalmente no 

ramo de música...você tem que estar com uma mentalidade muito boa... 

sabe? tipo... sei lá... mas... tipo... dinheiro é o que mais pesa... tipo... porque 

hoje... no mundo de hoje é essencial para tudo... sabe? você ficar nesse 

pensamento: ah... só felicidade... felicidade... você::: a vida vai te dar um 

tapa na cara e falar... não::: você precisa de dinheiro também  

Pesquisador claro... então todo mundo aqui se sente feliz? ( ) ((sim))  

Estudante Q sou feliz do jeito que sou... com a minha mãe trabalhando... ganhando meu 

dinheirinho... no outro dia já não tem mais nada não... mas:::  

Estudante A no meu caso foi engraçado... porque eu acho que é meio que os dois... 

porque::: eu pensava em falar só a área de designer e não fazer webmaster... 

porque ele abrange mais coisa... mas aí... por questão de eu gostar mais ou 

menos de programação e de ganhar bem mais para você poder fazer as duas 

coisas... eu optei por webmaster então... eu acho que comigo foram as duas 

coisas::: uma questão de gosto e remuneração  

Pesquisador aí falando sobre isso... por exemplo... a escola aqui para vocês... voltando... 

né? para o assunto da escola...a escola ofereceu alguma formação... 

importante para vocês... nesse sentido... de buscar de felicidade... de 

realização pessoal... de você se tornar uma pessoa de verdade...a escola 

ofereceu isso para vocês ou não?  

Falas em 

conjunto 

(vários respondem ao mesmo tempo): não... 

Pesquisador não? o que que a escola ofereceu no lugar? é uma outra diretriz curricular... 

que o ensino médio deve preparar para o mundo do trabalho... deve 

preparar vocês para a cidadania e para uma formação humana...vocês se 

sentem um humano formado?  

Estudante A acho que o foco deles foi mais juntar e passar o possível de conhecimento 

para a gente... para a gente tentar como eles falaram... fazer um vestibular 

no ensino que a gente quer...eu acho que eles vão pensar muito nessa 

questão psicológica e mais em conhecimento mesmo  

Pesquisador ninguém aqui é um humano formado?  

Estudante I ninguém o quê?  

Pesquisador é um humano formado  

Estudante J um aluno o quê?  

Pesquisador um humano formado  

Estudante H ah  

Pesquisador você é um humano formado?  

Estudante J depende... como assim?  

Pesquisador de tudo... é uma formação gera... você dizer... eu sou uma pessoa que pode 

viver no mundo... porque eu sou bem formado... eu tenho uma formação 

humana... uma conscientização  

Estudante J não... porque eu vou fazer cursinho para mim... para porque eu tô achando 

que eu não tô me sentindo formado não... eu vou entrar no cursinho ano que 

vem porque não tô formado ((risos))  

Pesquisador em nenhum sentido? e mesmo assim... em relação a uma outra questão que 

surgiu agora... né? em relação ao preconceito... essas coisas todas... a escola 

falou alguma coisa? vocês se sentem diferentes ao chegar ao terceiro ano 

do ensino médio?  
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Estudante A é  

Pesquisador alguém tem muito preconceito com alguma coisa? ((silêncio))  

Pesquisador preconceito em relação à sexualidade...em relação à profissão... à 

realização... a sei lá o que... algum tipo de preconceito... ninguém aqui é 

preconceituoso?  

Estudante D eu não sou  

Pesquisador raça... cor... nada?  

Estudante B acho que como as escolas têm um espaço público... você acaba vendo de 

tudo dentro dela... ainda mais do jeito que nossa sociedade está 

atualmente... e essa questão de preconceito se torna algo muito relativo... 

porque nós jovens temos uma opinião diferente dos adultos da sociedade... 

mas nós ainda estamos numa fase em que podemos mudar de opinião... 

então... eu acredito que isso não interfira em nada  

Estudante S eu acho que na questão também de preconceito... acho que também tem um 

pouco de questão do respeito...em questão da sexualidade... também... tipo 

a pessoa tá se entregando assim em lugar público... acho que também um 

pouco de respeito da pessoa... tipo... vai passando uma criança e ela vê... 

tipo... tá bom... todo mundo nasceu vendo homem e mulher se beijar... não 

é porque que ela vai ver homem e homem se beijar não vai ser diferente... 

mas é uma lição de respeito...eu acho que... [  

Estudante G ninguém é obrigado vê beijando na rua  

Estudante S porque também... tipo é feio também ver um casal hétero se pegando... 

assim que nem louco... no meio da rua...bom... acho que se for para fazer a 

safadeza tem que fazer entre quatro paredes... né... não no meio da rua 

((risos))  

Pesquisador rola um preconceito de qualquer forma... né?  

Pesquisador rola um preconceito... vocês acham que isso... o fato... de repente... de ser 

homossexual pode interferir na profissão:::: ...em relação à profissão?  

Estudante D depende:::  

Estudante E tem empresas que ( ) grande preconceito e não contratam... só por ser 

homossexual e tem empresas que sim... que contratam...mas aí... como o 

mundo está hoje... o preconceito está muito em alta tem certas empresas... 

tipo... empresas GRANdes... assim... que não contratam 

Estudante F pode... mas não deveria... né? porque não tem nada a ver isso  

Estudante S acho que também... em questão... tipo... do estudo... na faculdade têm áreas 

que só trabalha homem... têm áreas que SÓ trabalha mulher... em relação 

ao aluno para entrar... a decisão... tipo na faculdade... às vezes dá... às vezes 

o aluno na sala ele sofre preconceito... às vezes pode se sentir 

incomodado... querendo desistir da faculdade... ficar triste por causa do 

preconceito que vai sofrer  

Pesquisador quer falar?  

Estudante E não... ele já explicou já... obrigado 

Pesquisador só para encerrar... porque agora eu também preciso ir  

Pesquisador as faculdades públicas... o que que eu ia perguntar mesmo para vocês 

agora? fugiu da cabeça... acho que... acho que... ah... sim a questão de 

trabalho... né? deixa eu tentar jogar vocês em uma reflexão... então 

ninguém vai tentar se jogar depois... da ponte... por conta disso...mas já 

pararam para pensar que... assim... a gente segue um fluxo na vida que está 

em torno do trabalho... por exemplo... você vai... passa o ensino infantil... 

ensino fundamental... chega no ensino médio... se prepara para o vestibular 
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para você ter uma profissão... para você trabalhar... você vai trabalhar a 

vida inteira... não é? você passou metade da sua vida na escola... até 

agora... depois você vai uma outra... parte da sua vida trabalhando... depois 

você aposenta e acabou tudo... e aí? faz sentido?  

Estudante J então... por isso eu quero ser músico... vai ser tipo... uma coisa diferente... 

tipo... sei lá... não sei explicar... mas tipo é diferente... sabe?  

Estudante E eu acho que faz sentido... porque... você... pra você querer viver bem... 

você querer acesso aos matérias que você quer tem que fazer uma 

faculdade para você receber melhor... para você poder construir sua 

família... você pode ter um ganho da sua renda melhor 

Estudante S eu acho que... assim... que esse plano tem que ser prático... se você... 

convenhamos... com seu dinheiro... você pode fazer planos e quando você 

se aposentar vai ficar tudo relax... sei lá... você vai ficar livre... curtindo a 

vida... porque você vai estar aposentado... você não vai precisar mais se 

matar de trabalhar... acordar cedo... fazer faculdade... você já vai ter feito 

tudo o que você poderia ter feito pelo seu futuro... então vou vai estar 

aposentado... você vai estar recebendo... porque você vai estar aposentado... 

viajar... e curtir a vida... agora você não é obrigado a...  

Pesquisador vocês vão curtir a vida só quando ficarem aposentados?  

Estudante J então vou ter que... tipo... trabalhar e estudar... tipo... por 60 anos para 

depois ter um pouquinho de prazer... sei lá  

Estudante D tem umas faculdades que é sete anos... por aí tanto que se você deixa... 

tipo... se você só quer trabalhar... você não está ligando para sua... tá num 

trabalho bom... aí você vê que quanto você precisa de uma faculdade para 

você viver melhor acho que... aonde... tipo... se você já está pensando nisso 

quando você está no ensino médio... em questão de fazer faculdade... você 

vai levar esse risco... se cinco anos você vai estudar... mas há uma vida 

depois que você começar a trabalhar se ver melhor... você vai.... tem gente 

que trabalha de final de semana e feriado... e pessoa que estudou e depois 

que se formou ela trabalha menos tempo na semana... e pode ter certeza que 

esses dias que... como se fosse férias... ele não trabalha  

Pesquisador então ensino médio e trabalho... trabalho e aposentadoria?  

Estudante A eu acho que assim... que é importante realização pessoal que você falou... 

porque senão é que nem aquela frase que eu já ouvi muito falar... ele 

costuma está buscando a sobrevivência  

Estudante I por isso tem que meter o louco agora e já era ((risos))  

Estudante A você tem que saber organizar as coisas... saber dividir um tempo para você 

e um tempo para trabalhar  

Estudante B eu acredito que hobby ajuda uma pessoa também... no caso dele que quer 

seguir a área de música e de programação... ele poderia seguir 

programação... só para ter uma base na vida... receber o salário dele e usar a 

música como um hobby  

Estudante J foi o que minha mãe falou  

Estudante B ele trabalha... consegue o dinheiro dele e ao mesmo tempo faz algo que ele 

curte  

Estudante J ele tá certo... exatamente... mas... só que eu tenho em mente... sabe... é 

tipo... se fosse mais para... tipo... seguir mais um caminho... obviamente 

seria a música... sabe... tipo é um... tipo... eu amo e acho que daria mais 

valor para a música que para meu próprio trabalho... sabe... eu persistiria 

mais... sabe...  
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Estudante B o que a programação a base seria o quê? se der tudo na música você pode 

largar o que você já tinha  

Estudante J exatamente... é isso daí  

Pesquisador é... porque de certa forma a gente é escravo um pouco do trabalho...né?  

Estudante J é  

Pesquisador todo mundo... você sair... né::: dessa lógica do trabalho... ninguém aqui 

vai... por mais que vocês queiram fugir... que nem os meninos aí né? 

agora... ah... eu não quero saber de trabalhar ... nem tanto... não vou 

trabalhar ... mas alguma hora você vai ter que trabalhar... né? não tem 

jeito... a gente... na sociedade capitalista... não foge disso... uma hora ou 

outra a gente tem que trabalhar  

Pesquisador bom... então tá bom... gente... muito obrigado  
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APENDICE C 

 

QUESTIONÁRIO SÓCIOECONÔMICO  

 

 

 

1- NOME COMPLETO 

2- GENÊRO:  (   ) MASCULINO   (  ) FEMININO (       ) OUTRO   

3- QUAL A SUA IDADE?  

4- ASSINALE A ALTERNATIVA QUE IDENTIFIQUE A SUA COR  

(          ) BRANCA        ( ) PARDA                                               (        ) INDÍGENA  

(          )  PRETA/NEGRA                                             (             ) AMARELA       

5- QUAL O SEU ESTADO CIVIL:   

 (          )  SOLTEIRO                                                                                     (            )  CASADO(A)       (            )  VIÚVO(A) 

 (             ) SEPARAÇÃO LEGAL (JUDICIAL OU DIVÓRCIO)                                 (               )  OUTRO ______________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

6- CASO POSSUA FILHOS MENORES DE 6 ANOS QUANTOS SÃO?  

(          )  NÃO POSSUO FILHOS    (          )  UM    (          )  DOIS     (          )  TRÊS (          )  QUATRO OU MAIS  

 

7- QUAL O ESTADO EM QUE VOCÊ NASCEU? (          )  SÃO PAULO   (          )  OUTROS_____________________________ 

 

8- EM QUE BAIRRO MORA?  

9- EM RELAÇÃO A MORADIA     

(          )  MORA EM CASA PRÓPRIA   (          )  MORA EM CASA ALUGADA   (          )  MORA EM CASA CEDIDA/EMPRESTADA  

10- QUAL O NÍVEL DE INSTRUÇÃO/ESCOLARIDADE DE SEU PAI?  

(           )  SEM ESCOLARIDADE                 

(           )  ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO   

(           )   ENSINO MÉDIO INCOMPLETO         

(           )  ENSINO MÉDIO COMPLETO                

 (          )   SUPERIOR INCOMPLETO                  

 (          )  SUPERIOR COMPLETO                       

 (          )  MESTRADO OU DOUTORADO           

 (          )  NÃO SEI INFORMAR  

 

11- QUAL O NÍVEL DE INSTRUÇÃO/ESCOLARIDADE DE SUA MÃE?  

(           )  SEM ESCOLARIDADE                 

(           )  ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO   

(           )   ENSINO MÉDIO INCOMPLETO         

(           )  ENSINO MÉDIO COMPLETO                

  

 (          )   SUPERIOR INCOMPLETO                  

 (          )  SUPERIOR COMPLETO                       

 (          )  MESTRADO OU DOUTORADO           

 (          )  NÃO SEI INFORMAR  

 

12- QUANTOS CARROS EXSITEM EM SUA RESIDÊNCIA  

(          )  NENHUM (          )  UM    (          )   DOIS (          )  TRÊS (          )  QUATRO OU MAIS  

 

13- POSSUI COMPUTADOR EM SUA CASA  

(          )  NÃO POSSUO COMPUTADOR                                        (          )  POSSUO APENAS UM SEM ACESSO A INTERNET      

(          )  POSSUO APENAS UM COM ACESSO A INTERNET        (          )  POSSUO MAIS DE UM SEM ACESSO A INTERNET  

(           )  POSSUO MAIS DE UM COM ACESSO A INTERNET  

 

14- ASSINALE A RENDA FAMILIAR MENSAL DE SUA CASA  

(          )  ATÉ  R$ 260,00           (         )  DE R$ 261.00 A R$ 780,00                   (           )   DE R$ 781,00 A R$ 1300,00                                                         

(          )  DE R$ 1301,00 A R$ 1820,00 (           )  DE R$ 1821,00 A R$ 2600,00                   (            )  DE R$ 2601,00 A R$ 3900,00              

(          )   DE R$ 3901,00 A R$ 5200,00  (          )  DE R$ 5201,00 A R$ 6500,00                  (            )  DE R$ 6501,00 A R$ 7800,00                

(          )  MAIS DE R$ 7800,00  

________________________________________________________________________________________________________ 

15- QUANTAS PESSOAS CONTRIBUEM PARA A OBTENÇÃO DESSA RENDA FAMILIAR  

(          )  UMA (          )  DUAS (          )  TRÊS (          )  QUATRO (          )  CINCO (          )  MAIS DE CINCO  

________________________________________________________________________________________________________ 

16- QUANTAS PESSOAS SÃO SUSTENTADAS COM A RENDA FAMILIAR  

(          )  UMA (          )  DUAS (          )  TRÊS (          )  QUATRO (          )  CINCO (          )  MAIS DO QUE CINCO  

________________________________________________________________________________________________________ 

 



149 
 

 

 

 

 

17- COM RELAÇÃO A SUA ATIVIDADE REMUNERADA MENSAL  

(          )  RECEBO ATÉ  R$ 260,00   

(          )  RECEBO DE R$ 261.00 A R$ 780,00  

(          )  RECEBO DE R$ 781,00 A R$ 1300,00  

(          )  RECEBO DE R$ 1301,00 A R$ 1820,00  

(          )  RECEBO DE R$ 1821,00 A R$ 2600,00  

(          )  RECEBO DE R$ 2601,00 A R$ 3900,00 

(          )   RECEBO DE R$ 3901,00 A R$ 5200,00  

(          )  RECEBO DE R$ 5201,00 A R$ 6500,00  

(          )  RECEBO DE R$ 6501,00 A R$ 7800,00  

(          )  RECEBO MAIS DE R$ 7800,00  

 

18- VOCÊ CONTRIBUI NA RENDA FAMILIAR  

(          )  SIM   (          )  NÃO  

19- COMO FEZ SEUS ESTUDOS DE ENSINO FUNDAMENTAL?  

(          )  INTEGRALMENTE EM ESCOLA PÚBLICA 

(          )  INTEGRALEMNTE EM ESCOLA PARTICULAR  

(          )  MAIOR PARTE EM ESCOLA PÚBLICA  

(          )  MAIOR PARTE EM ESCOLA PARTICULAR  

 

20- CONCLUIU O ENSINO FUNDAMENTAL  EM:  

(          )  CURSO REGULAR    (          )  CURSO SUPLETIVO   

21- COMO ESTÁ SUA TRAJETÓRIA DE ESTUDOS DE ENSINO MÉDIO?  

(          )  INTEGRALMENTE EM ESCOLA PÚBLICA 

(          )  INTEGRALEMNTE EM ESCOLA PARTICULAR  

(          )  MAIOR PARTE EM ESCOLA PÚBLICA  

(          )  MAIOR PARTE EM ESCOLA PARTICULAR  

 

22- PRETENDE CONCLUIR O ENSINO MÉDIO EM:  

(          )  CURSO REGULAR    (          )  CURSO SUPLETIVO   

23- EM QUE TURNO VOCÊ CURSO O ENSINO MÉDIO  

(          )  TODO DIURNO  

(          )  TODO NOTURNO  

 

 

(          )  MAIOR PARTE DIURNO  

(          )  MAIOR PARTE NOTURNO  

(          )  OUTRO  

24- VOCÊ FREQUENTOU CURSINHO PREPARATÓRIO PARA O VESTIBULAR?  

(    )  SIM POR MENOS DE 1 

SEMESTRE  

(          )  SIM POR 1 SEMESTRE  

(          )  SIM POR UM ANO  

(          )  SIM, POR MAIS DE UM ANO  

(          )  NÃO  

 

 

 

24- QUANTAS VEZES VOCÊ JÁ PRESTOU CONCURSO VESTIBULAR?  

(          )  NUNCA  

(          )  UMA VEZ 

(          )  DUAS VEZES 

(          )  TRÊS VEZES 

(          )  QUATRO VEZES 

(          )  CINCO VEZES OU MAIS  

 

25- ESTE ANO, VOCÊ PRETENDE PRESTAR VESTIBULAR  

(            )  SOMENTE O ENEM 

(          )  VESTIBULAR SOMENTE PARA UNIVERSIDADE 

PÚBLICAS  

(              )  VESTIBULAR SOMENTE PARA UNIVERSIDADES 

PARTICULARES  

(          )  VESTIBULAR PARA UNIVERSIDADES PÚBLICAS 

E PARTICULARES  

(          )  NÃO PRETENDO PRESTAR VESTIBULAR  

 

26- PARA QUE CURSO OU CURSOS? _______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D-  ROTEIRO DE ENTREVISTA PARA O GRUPO FOCAL  

 

 

1- QUAL PROFISSÃO VOCÊ PRETENDE SEGUIR?  

 

 

2- QUAL O PRINCIPAL MOTIVO QUE O LEVOU A ESCOLHER SUA FUTURA 

PROFISSÃO 

 

 

3- O QUE VOCÊ ESPERA... EM PRIMEIRO LUGAR... DE UM CURSO QUE O 

PREPARE PARA A SUA PROFISSÃO? 

 

 

4- A ESCOLA SE INTERESSA POR SUA POSSÍVEL ESCOLHA?  

 

 

5- EM QUE A ESCOLA CONTRIBUIU PARA SUA ESCOLHA PROFISSIONAL? 


