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Eixo: 3. Educaçãçãçãção, trabalho e juventude. 

Resumo: Baseado em falas de alunos do 3o Ensino Médio de uma escola pública de 
São Paulo, procurou-se verificar os significados atribuídos pelos jovens à Escola e 
ao Ensino Médio. Aplicou-se um questionário com perguntas abertas e fechadas a 
117 alunos dos períodos matutino e noturno. A análise das respostas levou a 
construção de três eixos: trabalho, Ensino Médio e curso profissionalizante. 
Constatou-se que: a) o ingresso no mercado de trabalho figura como forma de 
conquistar independência e renda para auxiliar a família; b) embora teçam 
considerações positivas sobre a Escola e o Ensino Médio, eles esperam que a 
educação oferecida esteja de acordo com as suas reais necessidades e 
preocupações; c) e ao curso profissionalizante é conferida a função específica de 
preparação para o mercado de trabalho. 

Palavras-chave: Ensino Médio; Juventude; Trabalho 
 

Abstract 

Interviewing 117 high school students in a public school of São Paulo, we could 
verify the meanings these students attribute to Elementary and High School. 
Response analysis could determine 3 axis: high school, labour and  vocational 
course. The answers were able to affirm: although high school comments were 
usually positive, students hope the education received could help them reach their 
objectives and real needs, finding a job is a form of  achieving financial 
independence and help family and that at the vocational course is given a specific 
task for preparing for labor market. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa com jovens alunos do Ensino Médio é decorrente de uma 

pesquisa realizada na minha graduação em Pedagogia no ano de 2008 com alunos 

participantes de cursos profissionalizantes em ONGs. Naquele momento procurei 

conhecer qual o significado que os jovens atribuíam a esses cursos. Os alunos 

tinham idade entre 15 e 17 anos e pude identificar, com as seis entrevistas 

realizadas em duas ONGs, que para estes jovens o curso lhes proporcionaria as 

condições necessárias para a disputa de uma vaga no mercado de trabalho. 

No mestrado tive como objetivo identificar o significado atribuído à Escola e 

ao Ensino Médio por alunos de uma escola da periferia da zona sul do município de 

São Paulo que cursam o terceiro ano do Ensino Médio – última etapa da Educação 

Básica. Buscou-se identificar como os jovens elaboram seus projetos de vida, 

relacionando a educação recebida às exigências impostas pelo mercado de trabalho 

e demais práticas cotidianas. 

Como alguns alunos participantes desta pesquisa têm mais de 21 anos, 

optou-se por usar o termo jovem e não adolescente. Esta escolha deveu-se ao fato 

de que adolescente é todo sujeito entre 12 e 18 anos completos (ECA, 2008). 

Após definir quem seriam os sujeitos da pesquisa, verificou-se que a literatura 

atual apresenta dados que indicam a falta de articulação entre o modo como a 

escola prepara suas ações para o jovem e como este se relaciona com o espaço 

escolar, não valorizando seus projetos de vida e consequentemente não adequando 

seu currículo as necessidades indicadas por seus alunos. Estudos realizados com 

jovens do terceiro ano do Ensino Médio indicam que os jovens, muitas vezes, 

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

recebido na escola (SOUZA, 2003). 

Figurou como objetivo desta pesquisa de mestrado dar voz ao aluno do 

Ensino Médio e verificar o significado que eles atribuíam a escola e especificamente 

ao Ensino Médio. Ouvir o jovem permitiu que se conhecesse o que este estudante 

pretende fazer após a conclusão da Educação Básica. Considerando os desejos e 

expectativas dos alunos participantes desta pesquisa é necessário que nos 

lembremos o que diz a legislação oficial, a respeito das especificidades do Ensino 

Médio: compete ao Ensino Médio preparar o jovem para a continuidade dos estudos 

em nível superior e para o futuro ingresso no mercado de trabalho. 
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Dar voz ao jovem da rede pública de ensino teve também como intenção 

verificar os significados atribuídos a outros espaços de formação, entre eles os 

cursos profissionalizantes e o mercado de trabalho. Como indica a pesquisa 

realizada pela Fundação Victor Civita (2009) com estudantes do Ensino Médio, os 

estudantes da rede pública sabem ser necessário o ingresso no mercado de 

trabalho antes do ingresso no ensino superior. 

 

ENSINO MÉDIO E JUVENTUDE 

 

Pensando a relação do jovem com a escola/Ensino Médio Kuenzer (2009) 

afirma que para os jovens da periferia, a educação teria por objetivo prepará-los 

para o trabalho, sendo necessário, para tanto, que eles conseguissem ler, contar e 

escrever. Em momento algum (durante sua trajetória escolar) se desejava que estes 

jovens tivessem muita instrução, uma vez que isto poderia levá-los à revolta com a 

sua condição social. 

Documentos oficiais como, por exemplo, a Lei de Diretrizes e Bases 9394/96, 

o Plano de Desenvolvimento da Educação (2010) e textos elaborados por 

especialistas indicam que o Ensino Médio deve preparar o jovem para o mercado de 

trabalho e permitir a sua continuidade nos estudos em nível superior. Mesmo 

reconhecendo a função conferida ao Ensino Médio, Kuenzer (2009) indica que o 

maior desafio a ser enfrentado pelo Ensino Médio é conseguir articular de maneira 

eficiente estas duas dimensões: continuidade dos estudos e ingresso no mercado de 

trabalho. 

Para Souza (2003), a leitura de documentos oficiais, como o Plano de 

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

versam sobre as diretrizes a serem seguidas nas escolas de todo o País, indicam 

que os objetivos declarados nos documentos nem sempre coincidem com as reais 

necessidades dos jovens e, além disso, as Leis não têm o efeito de alterar e produzir 

automaticamente uma realidade. 

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

médio, além de não ser acessível a todos e não preparar o jovem das camadas 

populares para o prosseguimento do estudo em nível superior, somente será eficaz 

ao proporcionar a todos uma participação social e política. Outro problema do 

Ensino Médio é a sua democratização, independentemente de classe social. Para 
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Kuenzer (2009) faz-se necessário pensar a escola pública do ponto de vista das 

necessidades daqueles que vivem do trabalho, no caso desta pesquisa os jovens 

oriundos da periferia do município de São Paulo. 

Pensando no sujeito que frequenta o Ensino Médio, jovem/adolescente, é 

importante que se compreenda a adolescência como uma construção social 

(AGUIAR, BOCK & OZELLA, 2001), e que esta figura como fase de transição entre a 

infância e a vida adulta. 

A Psicologia da Educação ofereceu contribuições para a compreensão do 

significado atribuído pelos jovens à escola, de modo a estabelecer comparações 

entre a visão do adolescente, participante desta pesquisa, e dados da literatura. A 

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

concentraram nas questões concernentes à constituição do Ensino Médio e as 

relações que os jovens mantêm com a escola e com outros espaços sociais. 

Diversos autores iluminaram o estudo e a análise da influência das políticas 

públicas educacionais na preparação dos estudantes para o ingresso no mercado de 

trabalho. Para Kuenzer (2009) é necessário que se pensem propostas para o Ensino 

Médio que se articulem com a vida dos jovens trabalhadores oriundos das periferias. 

Ela propõe que os jovens tenham direito a fazer suas escolhas e que estas não 

tenham, como critério e condição única, a origem social dos jovens. 

Observar como os jovens se relacionam com a escola atual – que, de certa 

forma, age como se ele fosse o mesmo de quarenta anos atrás (SPOSITO, 2005) – 

possibilita a elaboração de um currículo adequado as necessidades de seus alunos 

e entender o jovem como alguém imaturo e irresponsável é deixar de dar voz a 

alguém que normalmente já não tem voz ativa para dizer o que pensa. 

 

METODOLOGIA 

 

A escola na qual foi aplicado o questionário situa-se na periferia da zona sul 

do município de São Paulo e possui sete turmas de terceiros anos do Ensino Médio, 

sendo que duas turmas eram do período matutino e cinco do período noturno. 

A decisão de aplicar o questionário aos estudantes desta escola, que foi 

denominada escola “Sul 1”, foi determinada com base nos seguintes critérios: 

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

acesso, por parte do pesquisador, aos gestores e o consentimento dos mesmos 
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para a realização da pesquisa; estar a escola localizada em um bairro de periferia; 

haver a possibilidade de ter uma conversa prévia com os alunos para verificar se 

eles gostariam de participar, espontaneamente, da pesquisa. 

Participaram da pesquisa 49 alunos do período matutino e 68 do período 

noturno, na faixa etária de 15 a 52 anos. O critério para participação da pesquisa era 

a de que o jovem fosse aluno regular do terceiro ano do Ensino Médio de uma 

escola pública. 

Para conhecer o significado atribuído à Escola e ao Ensino Médio o 

instrumento de pesquisa utilizado foi um questionário composto por 21 questões, 

seis perguntas abertas e 15 fechadas. As perguntas fechadas buscaram verificar a 

faixa etária dos estudantes, o número de pessoas com as quais residem, a renda 

familiar e a situação atual de trabalho. As perguntas abertas, por sua vez, giraram 

em torno da relação do jovem com a escola e o Ensino Médio, do significado 

atribuído ao trabalho e aos cursos profissionalizantes, das expectativas em relação 

ao futuro (após a conclusão do Ensino Médio). 

Após o preenchimento dos questionários, os dados foram organizados do 

seguinte modo para proceder com a análise de conteúdo: inicialmente foram 

agrupados por sala e separados por período, em seguida as respostas foram 

digitadas em uma planilha eletrônica, tendo sido atribuído a cada estudante um 

nome fictício. 

As respostas foram lidas, buscando-se as semelhanças e diferenças entre os 

referidos períodos. Verificadas as diferenças e semelhanças nas respostas, 

elaboraram-se os seguintes eixos orientadores da pesquisa: ESCOLA/ENSINO 

MÉDIO, TRABALHO e CURSO PROFISSIONALIZANTE. 

 

RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Tomando como referência o sujeito que fala nesta pesquisa, o jovem 

estudante do Ensino Médio, é interessante que se diga que a sociedade atribui um 

valor positivo ao encerramento da formação básica e os jovens, prestes a ingressar 

no mercado de trabalho, percebem a necessidade de concluir o Ensino Médio para 

que possam estar capacitados para a realização de algumas atividades 

profissionais. 
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Dentre os 117 alunos participantes desta pesquisa, no período matutino dos 

49 jovens, 14 exerciam algum tipo de atividade remunerada e no período noturno 

dos 68 alunos, 42 estavam trabalhando. Como todos os jovens, trabalhadores ou 

não, possuem em comum o fato de serem estudantes, Bettiol (2009) afirma que não 

é comum que se questione a função do Ensino Fundamental I e que ao Ensino 

Médio são conferidas duas atribuições distintas, preparação para o trabalho e 

continuação dos estudos em nível superior. Portanto, o Ensino Médio deve 

desenvolver competências que possibilitem a socialização do conhecimento visando 

o ingresso deste jovem no mercado de trabalho e a sua vivência em outros espaços 

sociais. 

Identificou-se que para alguns jovens o Ensino Médio figura como etapa 

obrigatória, porém necessária para se estar de acordo com o que a sociedade exige 

e para conseguir alcançar outros objetivos como, por exemplo, ingressar na 

faculdade. A partir das falas dos alunos, verificou-se que o ingresso no mercado de 

trabalho aparece como uma das preocupações centrais para os jovens que 

concluem o Ensino Médio. 

Para os alunos e alunas participantes desta pesquisa, o trabalho figura como 

possibilidade de alcançar um futuro melhor, auxiliar os pais com as despesas 

domésticas e adquirir os bens materiais (roupas, equipamentos eletrônicos) e 

serviços (frequentar cinema, barzinho) que consideram importantes e aos quais 

atribuem um valor positivo. O jovem, ao contrário da imagem estereotipada 

construída pelo senso comum demonstra conhecer seus deveres e 

responsabilidades, explicitando, por exemplo, que sabe o que pode fazer para 

auxiliar seus familiares e para alcançar conquistas pessoais. 

Estes jovens na medida em que reconhecem a precariedade do ensino 

recebido buscam outros espaços de formação – cursos profissionalizantes. Os 

jovens destacam que veem no curso profissionalizante possibilidades de ascensão 

social e econômica e que esperam obter uma ampliação das oportunidades de 

inserção no mercado de trabalho, bem como aceitação e reconhecimento da 

sociedade, melhoria das condições de vida, crescimento profissional e ampliação 

dos horizontes pessoais. 

Como na sua grande maioria estes jovens são oriundos das classes mais 

pauperizadas da sociedade, Kuenzer (2009) indica que eles se veem obrigados a 

usufruir uma educação fragmentada e desvinculada das suas necessidades reais e 
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imediatas. Esta autora afirma ainda que para as empresas basta que a escola 

ofereça uma educação que permita ao jovem adquirir um conhecimento que o 

permita ler, contar e escrever. 

Mesmo que a escola, aparentemente, não ofereça condições para que esse 

jovem estudante do Ensino Médio da rede pública lute por melhores ocupações no 

mercado de trabalho, estes alunos indicam que fora a necessidade de trabalhar para 

conseguir melhores condições de vida, o espaço do trabalho figura como um local 

de aprendizagem, assim como a escola e os cursos profissionalizantes. 

As falas destes jovens revelam que os espaços de formação vão além do 

ambiente escolar, local tido como privilegiado para ensiná-los um repertório que lhes 

possibilite continuar os estudos em nível superior e ingressar no mercado de 

trabalho. Dos 117 alunos participantes da pesquisa, 88 alunos ao concluírem o 

Ensino Médio desejam continuar estudando e 71 alunos ao concluírem o curso 

profissionalizante desejam um ingresso imediato no mercado de trabalho.  

O trabalho bem como os cursos profissionalizantes são vistos como espaços 

que oferecem habilidades e competências não oferecidos pela escola. Esse 

resultado nos leva a pensar que, para o jovem, a escola é reconhecida como um 

espaço que tem como principal função a preparação para o prosseguimento dos 

estudos em nível superior ou em cursos técnicos e profissionalizantes. Ao curso 

profissionalizante, por sua vez, é conferida a função específica de preparação para o 

mercado de trabalho. 

O trabalho foi indicado pelos jovens participantes da pesquisa como forma de 

garantir renda para auxiliar sua família, adquirir os bens que desejam e ingressar no 

ensino superior da rede privada. Estes alunos da rede pública reconhecem que o 

ensino oferecido pela escola na Educação Básica é insuficiente para prepará-los 

para o ingresso no mercado de trabalho ou no ensino superior. 

Quando se referem especificamente a escola, eles indicam que a instituição 

escolar figura como um espaço importante e necessário para a construção de um 

futuro melhor. Reconhecem a escola como um espaço que possibilita a convivência 

entre diferentes pessoas e interesses e isso figura como forma de aprendizagem 

quando tem que aprender a negociar seus interesses com os outros, sejam esses 

outros professores ou colegas. 

Estes alunos, contrariando o senso comum que afirma serem os jovens 

pessoas despreocupadas e alheias dos problemas que os cercam, demonstram 
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consciência das dificuldades vividas na escola e explicitam suas preocupações 

quando dizem que esperam que o modo como os conteúdos são trabalhados pelos 

professores seja modificado. Para esses jovens é necessário que exista um diálogo 

entre a escola e outros espaços sociais entre eles o mercado de trabalho. 

Sendo como função da escola a preparação do jovem para sua futura 

inserção no mercado de trabalho Pereira (2003) e Kuenzer (1991) afirmam que a 

escola deveria transmitir uma base de conhecimentos gerais e valores que 

permitissem ao jovem compreender o mundo no qual ele está inserido. Kuenzer 

(1991) indica que causa estranheza que a escola, especificamente o Ensino Médio 

se atribua como função preparar o jovem para o mercado de trabalho. Ela questiona 

como a escola pode preparar o jovem para o mundo do trabalho se ela demonstra 

desconhecer as necessidades deste público? Esta autora explica que as empresas 

não dependem da escola para compor seus quadros. Como já foi dito anteriormente, 

espera-se que este jovem saiba contar, ler e escrever e o resto da aprendizagem o 

mercado de trabalho fará, adequando o futuro trabalhador as suas necessidades. 

Como forma de preparação e complementação a educação recebida na 

escola, os jovens que possuem melhores condições financeiras, após a conclusão 

da Educação Básica, buscam cursinhos para se prepararem para o vestibular, ou 

cursos profissionalizantes para adquirirem habilidades, de escrita e comunicação 

oral, não ensinadas satisfatoriamente pela escola (FUNDAÇÃO VICTOR CIVITA, 

2009). 

Mesmo que para as empresas a escola não precise se preocupar em preparar 

o jovem para ocupar uma posição no mercado de trabalho, para os jovens poder 

concluir o Ensino Médio facilita a aquisição de um emprego. O término do Ensino 

Médio confere um certo status aqueles que conseguiram concluí-lo e o fato deste 

grau de ensino ser gratuito e desde 2009 obrigatório revela que para muitos jovens 

da escola pública esta é uma etapa que pode ser concluída, devido a sua 

gratuidade. Fato diferente ocorre no ensino superior que para muitos estudantes (da 

rede pública de ensino) será realizado na rede privada e a sua conclusão estará 

condicionada a aquisição de um emprego para poder custear as despesas com 

mensalidade, materiais e as necessidades domésticas. 

 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 
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Procurar dar voz ao estudante do Ensino Médio da rede pública da periferia 

do município de São Paulo foi proposital, dado que são poucos os estudos que 

procuram identificar os significados atribuídos a Escola e ao Ensino Médio. Como 

está explicitado nos documentos oficiais, LDB 9394/96 e o P.D.E. - 2007 (2010), que 

compete ao Ensino Médio a preparação do estudante para o ingresso no mercado 

de trabalho e a continuação dos estudos em nível superior a fala dos estudantes 

indica que a Escola/Ensino Médio é um local de aprendizagem e que permite o 

convívio com outros jovens. 

Para os alunos desta pesquisa a escola deve oferecer um conteúdo que 

esteja vinculado as suas reais necessidades e que permita o prosseguimento dos 

estudos, seja em um curso técnico ou no ensino superior. Para estes estudantes da 

rede pública o conteúdo oferecido não possibilita o ingresso em instituições de 

ensino superior públicas. Ao constatarem essa deficiência eles afirmam que para 

continuarem estudando terão que ingressar primeiramente no mercado de trabalho. 

Pela fala dos estudantes participantes desta pesquisa identifica-se que a 

escola não oferece um conteúdo vinculado as necessidades dos jovens e que ela 

tão pouco parece conhecer as exigências do mercado de trabalho, no entanto ela se 

atribui a função de preparar os seus alunos para o ingresso no mercado de trabalho. 

Para atenderem a estas imposições os jovens buscam outros espaços de formação 

como por exemplo, os cursos profissionalizantes. 

A opção pelos cursos profissionalizantes é justificada, muitas vezes, pela 

necessidade de qualificação profissional por meio do aprendizado de conteúdos não 

contemplados pelo currículo escolar. Ao conferirem aos cursos profissionalizantes a 

função específica de qualificação para o mercado de trabalho, os jovens parecem 

indicar que a escola/Ensino Médio possui uma função particular, diferente daquela 

que está prevista nos documentos oficiais, nos quais se afirma que a escola deve 

preparar para o prosseguimento dos estudos em nível superior e para o ingresso no 

mercado de trabalho. 

Para estes alunos, trabalhadores ou não, o fato de terem realizado um curso 

profissionalizante os destaca de outros candidatos, no momento de uma entrevista 

em um processo seletivo. Seria interessante que se pensasse qual o efeito da 

articulação entre a educação propedêutica oferecida pela escola pública e a 

educação profissionalizante, ainda mais em um momento como o que vive a cidade 

de São Paulo, quando foi aprovada a Resolução SE no.47, de 12 de Julho de 2011, 
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que promove a unificação do Ensino Médio com os Cursos Profissionalizantes para 

os estudantes da rede pública. 

Para o jovem das camadas mais pauperizadas da sociedade, ingressar no 

mercado de trabalho, como foi indicado pela Fundação Perseu Abramo (BRANCO; 

GUIMARÃES; SPOSITO, 2008), é mais do que simplesmente adquirir relativa 

independência financeira de seus pais; é a possibilidade de compartilhar 

responsabilidades e, de certa forma, conquistar um respeito, muitas vezes conferido 

apenas aos adultos. O jovem busca um espaço no qual ele se sinta respeitado em 

suas opiniões e ações, uma vez que ele já não é mais tratado como criança, e nem 

ainda como um adulto. 

A escola, como espaço de convívio, como foi indicado pelos jovens 

participantes desta pesquisa, poderia ser um espaço aberto ao diálogo entre 

pessoas com histórias de vida e objetivos diferentes. Este diálogo entre professor e 

aluno deveria promover o desenvolvimento de seus usuários, que são alunos com 

histórias de vida constituídas e que vêm de cursos profissionalizantes ou não, que 

passam o dia inteiro, muitas vezes, trabalhando e que possuem perguntas que a 

escola muitas vezes desconhece, simplesmente, por negar voz a quem tem muito a 

dizer. 
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