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RESUMO 

O objetivo deste estudo foi investigar a forma como a perspectiva de futuro de jovens 

em condições de vulnerabilidade social é influenciada pelo clima e qualidade da 

escolaridade/formação, considerando o papel da autoestima. A pesquisa foi realizada em 

grandes escolas públicas de duas cidades (Aracaju e Itabaiana). Participaram do estudo 507 

estudantes da rede pública de ensino, com idades entre 14 e 24 anos, sendo 61,1% do sexo 

feminino e 38,9% do sexo masculino, com maiores probabilidades de viverem situações de 

vulnerabilidade. Foi utilizado um instrumento de 58 questões, autoaplicado e confidencial. 

Foram utilizadas escalas que tratam sobre Perspectiva de Futuro, Clima e Qualidade Escolar, 

além da escala de Autoestima de Rosenberg, entre outras medições. A média de idade dos 

jovens foi de 17,08 anos (DP=1,55 anos). Os resultados indicam que jovens que estudam em 

escolas do interior possuem melhor percepção sobre a instituição do que jovens que estudam 

na capital (t=-6,407; p=,000). Jovens estudantes na capital possuem níveis de autoestima mais 

elevada que aqueles que estudam no interior (t=-,677 ; p=,499), enquanto que, sobre os níveis 

de perspectiva de futuro, os jovens do interior possuem melhores índices (t=-1,951; p=,052). 

Uma ANOVA entre Perspectiva de Futuro e Clima e Qualidade Escolar mostrou que há 

relação entre maiores níveis de satisfação com a escola e melhores Perspectivas de Futuro 

(F=3,661; p=0,26), assim como jovens que consideram de boa qualidade suas escolas, 

possuem níveis de Autoestima mais elevados (F=7,234; p=,001). Uma análise de regressão 

linear mostrou que o Clima e Qualidade Escolar e a Autoestima explicam 18% (R²=0,182) 

dos níveis de Perspectiva de Futuro dos estudantes. Os dados sugerem que a qualidade da 

escola é uma variável fortemente associada à perspectiva de futuro do jovem, assim como a 

autoestima e a renda. 

Palavras-chaves: escola; trabalho; vulnerabilidade; autoestima; perspectiva de futuro. 

 



ABSTRACT 

The aim of this study was to investigate how the future perspectives of young people 

in conditions of social vulnerability are influenced by climate and quality of education, 

considering the role of self-esteem. The survey was conducted in large public schools in two 

cities (Aracaju and Itabaiana).  Participants were 507 students from public schools, aged 

between 14 and 24 years, 61.1% female and 38.9% male, pursuing higher chances of 

vulnerability conditions. The instrument was composed of 58 questions, self-responded and 

confidential, including scales about Future Perspective, Climate and School Quality, and 

Rosenberg Self-Esteem Scale, among other measurements. The average age was 17.08 years 

(SD=1.55). Results indicate that young people studying in rural area schools has presented 

better perception about the institution than those studying in the capital (t=-6,407; p=.000). 

Young students in the capital presented higher levels of self-esteem than those in the rural 

areas (t=-.677, p=.499), while, on the level of future perspective, rural students has presented 

better rates (t=-1.951, p=.052). ANOVA between Future Perspective and Climate and School 

Quality showed no relationship between higher levels of satisfaction of school and best Future 

Perspectives (F=3.661, p=0.26), as well as young people who consider their schools good 

quality, have higher levels of self-esteem (F=7.234, p=.001). A linear regression showed that 

the Climate and School Quality and Self-Esteem explain 18% (R²=0.182) of student´s Future 

Perspective. Data suggest that school quality is a strong variable associated with youth future 

perspective, just as self-esteem and income.  

Keywords: school; work; vulnerability; self-esteem; future perspective. 
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INTRODUÇÃO 
 

A ideia de que a adolescência é uma fase qualitativamente diferente da infância e da 

idade adulta tem sua origem na Antiguidade. A base sociopolítica dessa diferenciação só 

surgiu, no entanto, com a transformação das estruturas sociais ocorrida em fins do século XIX 

que permitiram aos mais novos serem retirados do mercado de trabalho para frequentarem 

a escola e outras instituições educacionais (Tomás, Oliveira & Rios-Neto, 2008). 

Dessa maneira, a adolescência passou a representar para o indivíduo e, principalmente 

para a sociedade, o início do processo de distanciamento de formas de comportamento adulto, 

a aquisição de privilégios típicos da infância e características e competências que o capacitem 

a assumir os deveres e papéis sociais do adulto (Unicef, 2011). 

De acordo com Tomás et al. (2008) o ingresso dos adolescentes no mercado de 

trabalho tem se modificado ao longo do tempo e uma das características mais discutidas é seu 

adiamento. O adiamento da entrada no mercado de trabalho está fortemente associado ao 

fenômeno do prolongamento da juventude, uma vez que a transição para o trabalho parece ser 

uma etapa importante para uma passagem bem-sucedida para a vida adulta, por viabilizar 

outras dimensões, como a saída da casa dos pais e a formação de uma nova família. 

Esse “dever” de se inserir no mercado de trabalho é uma construção social e recente, 

dado que foi somente no século XIX que a ideia de transitar de um estado para outro passou a 

ter um sentido social (Guimarães, 2006). Antes disso, os filhos de camponeses, operários e 

artesãos estavam regularmente ocupados em diferentes ambientes produtivos. Apenas no 

século XX, após a universalização da escolarização obrigatória, é que houve espaço para se 

conceituar a atividade ocupacional regular, tornando socialmente possível se pensar em uma 

transição da escola para o trabalho (Dubar, 2005). 

As aceleradas transformações que vêm ocorrendo na sociedade ocidental desde o fim 

do século XX têm provocado diversos impactos em todas as esferas de vida dos sujeitos 
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contemporâneos (Maia & Mancebo, 2010). Essas mudanças fizeram com que o processo de 

passagem para a vida adulta e a própria noção de adolescência, diante de um panorama 

repleto de paradoxos, no qual o risco e a incerteza permeiam o imaginário coletivo, 

adquirissem um caráter difuso e múltiplo, que coloca novos desafios para os jovens de uma 

maneira geral. 

Os adolescentes, em particular, são afetados diretamente por essa realidade, com 

contornos mais dramáticos para aqueles advindos das classes socioeconômicas mais pobres 

(Maia & Mancebo, 2010). A crise do trabalho no Brasil, conforme discute Pochmann (2004), 

vem sendo responsável pelo distanciamento cada vez maior entre o que os jovens gostariam 

de ser – as expectativas que têm com relação ao futuro – e o que eles realmente conseguem 

ser – a forma com que acabam tendo que lidar com a realidade que a eles se impõe no dia a 

dia. 

Alguns desses fenômenos observados na sociedade contemporânea, como as 

dificuldades de inserção profissional dos adolescentes, o aumento das exclusões sociais, o 

mal-estar vivenciado diante das transformações e a confusão das categorias que servem para a 

definição de si mesmo, entre outros, fazem com que atualmente seja comum falar em crise das 

identidades (Dubar, 2005). 

Apesar de ser ainda bastante fortalecida, a visão de que o período referente à 

adolescência é necessariamente marcado por crises e dificuldades vem sendo combatida 

fortemente por diversos setores das ciências sociais, inclusive da Psicologia. Diferente de 

vários períodos do desenvolvimento humano, a adolescência não possui qualquer tipo de 

marcação biológica facilmente identificável que delimite o início e o fim deste período. 

Segundo Ozella e Aguiar (2008), o adolescente não é algo “por natureza”. Como 

parceiro social, está ali, com suas características, que são interpretadas nessas relações; tem, 

então, o modelo para sua construção pessoal. Construídas as significações sociais, os 
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adolescentes têm a referência para a construção de sua identidade e os elementos para a 

conversão do social em individual. 

Portanto, é necessário atentar para que qualquer estudo que tenha como tema a 

“adolescência” seja sempre possível que nossas reflexões sobre o assunto fiquem pautadas 

pela questão que Aguiar, Bock e Ozella (2001) destacam com clareza: como se constituiu 

historicamente este período do desenvolvimento? Os autores acreditam que, para a teoria 

socio-histórica, só é possível compreender qualquer fato a partir de sua inserção na totalidade 

em que ele foi produzido, totalidade esta que o constitui e lhe dá sentido. 

Assim como a corrente que entende a adolescência como fruto do contexto sócio-

histórico, também o termo juventude foi concebido como construção social, histórica e 

cultural, para desta forma, designar o dinamismo e a permanente evolução/involução do 

conceito. Faz-se mister levar em consideração que conceituar a juventude como tal, passa por 

seu enquadramento histórico, na medida em que esta categoria é, de fato, uma construção 

histórica, e por isso, está atrelada a condições sociais específicas resultantes de mudanças 

sociais, e que tornaram possível o surgimento da juventude (Morch, 1996). De forma similar 

ao conceito de adolescência (que será melhor discutido ao longo deste trabalho), a juventude, 

em geral, é reconhecida por meio da categorização etária (categorização sociodemográfica), 

como etapa de amadurecimento, seja sexual, social, afetivo, intelectual, cognitivo e 

físico/motor, e como subcultura (Sandoval, 2002). 

A juventude brasileira compõe uma parcela expressiva da população do País. Em 

2001, eram quase 17 milhões de adolescentes, entre 15 e 19 anos e pouco mais de 14 milhões 

entre os 20 a 24 anos, em uma população composta por 170 milhões de brasileiros (IBGE, 

2001). Agora de acordo com o censo mais atual, em 2010, mantivemos os mesmos 17 milhões 

de adolescentes entre 15 e 19 anos, mas aumentamos em quase quatro milhões o número de 

brasileiros na faixa etária de 20 a 24 anos, totalizando uma população de 35 milhões de 
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pessoas entre 15 e 24 anos ou 20% da população brasileira, um número e contingente bastante 

expressivo (IBGE, 2010). 

Os dados do IBGE trabalham com duas faixas etárias para poder abranger os conceitos 

de adolescência e de juventude. Pela categoria etária, a faixa etária média que “define a 

adolescência” tem como limiares os 12 aos 18 anos. Para a categoria juventude, entretanto, 

credita-se o período entre 15 aos 29 anos, aproximadamente, podendo em alguns casos, e 

mesmo em alguns países, ampliar as margens tanto para cima, como para baixo. 

É de domínio científico que a categoria etária por si só, não é suficiente para a análise 

da adolescência e da juventude, mas ainda se faz necessário ter algumas delimitações iniciais 

básicas e mínimas, que não tenham intenção de estabelecer diretrizes homogeneizadoras para 

estas categorias etárias (Vargas, 2004). 

Algumas denominações diferenciadas têm sido utilizadas na literatura, e mesmo em 

políticas públicas, para tentar romper com a sobreposição entre os termos adolescentes e 

jovens, por exemplo, com a definição como “a pessoa jovem” (Camarano, 2004); ou com a 

construção de modelos ou “tipos ideais” de juventude através da história, de acordo com os 

tipos de sociedades possíveis de identificar, onde nos encontramos. 

O conceito de juventude adquiriu inumeráveis significados: serve tanto para designar 

um estado de ânimo, como quando alguém independente da idade que possua, considerando o 

processo psicossocial de construção/afirmação de identidade, afirma estar se sentindo “jovem 

como nunca”, ou que afirma não permitir tornar-se um “adulto rabugento em detrimento de 

sua juventude”, como que para qualificar o novo, o atual e mesmo, o que considera belo. Este 

conceito deve ser tratado desde a diversidade de seus setores, onde caberia perguntar-se: 

desde quando começamos a construir uma definição de juventude, sem que as diferenças de 

classes sociais e os contextos socioculturais estivessem sobre as identidades das categorias de 

juventude? (Abramo, 1994).  
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De acordo com Brito (1996), a juventude não é um “dom” ou um presente, que se 

perde com o tempo, e sim uma condição social com qualidades específicas que se manifesta 

de diferentes maneiras segundo características históricas sociais de cada indivíduo. Indivíduo 

esse, que, novamente, está inserido em uma sociedade, e por consequência é influenciado em 

aspectos como: tempo de duração da noção de ser “jovem/juvenil”, dos conteúdos utilizados 

para manter-se nesta condição e dos processos, que se modificam de sociedade para 

sociedade. Por estas razões, ainda de acordo com Brito (1996), não é possível estabelecer um 

critério de idade universal, que englobe e abranja todos os setores e todas as épocas – a idade 

se transforma somente em um referente demográfico. 

As definições conceituais de adolescência e juventude incorporam diferentes 

indicadores que não deixam claro quais são as características de mudança que se produzem no 

sujeito, porque as mudanças podem ser fisiológicas e de conduta. As mudanças fisiológicas 

são mais universais, diferente das mudanças de conduta, que correspondem a respostas que 

estão relacionadas ao contexto cultural do adolescente (Feixa, 1999). 

Os processos de transição da etapa adolescente/juvenil à vida adulta têm criado um 

âmbito de debate e discussão entre os pesquisadores em temáticas de juventude e 

adolescência, sendo relevantes nessas discussões, as noções conceituais e as implicações que 

elas trazem. Entretanto, para este trabalho, por critério do autor, a adoção de ambos os termos 

no título que apresenta este texto, tem um caráter mais de abrangência do fenômeno estudado 

do que uma diferenciação por si só, além de, ainda por critério, acreditar que mesmo com as 

diferenças que possam existir entre os termos, é na similaridade conceitual entre ambos, que 

os “olhos científicos” estão focados. É a marca de “transição” ou “passagem”, e muito mais 

destacado, o foco na adolescência e/ou juventude, enquanto período de desenvolvimento em 

si - comum aos dois conceitos - que terminam por nortear o processo de crescimento rumo à 

adultez, que está em destaque para esta produção. 
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Outro ponto que justifica a opção por não diferenciar os conceitos de juventude e 

adolescência, é que esta pesquisa tem caráter quantitativo, não trabalhando com dados que 

somente podem ser analisados por meio de técnicas qualitativas. Desta forma, mesmo 

sabendo que a faixa etária não é o único critério, este estudo, embasado em técnicas de 

amostragem quantitativa, optou por tratar jovens e adolescentes dentro da faixa etária, 

conforme descrição na seção de métodos. 

Pesquisas como a de León (2004), mostram que é em âmbito qualitativo que há o 

mérito da ampliação sobre o marco compreensivo a partir do próprio sujeito e de seus 

ambientes próximos e distantes, o que tem levado a uma tomada de posição diferente e que 

permite maior aprofundamento analítico das cotidianidades adolescentes e juvenis. Este 

aprofundamento não é possível de ser executado no presente estudo, que primará pelo 

levantamento de dados de massa. 

A despeito de toda polêmica e fatos levantados, mostrando pontos a favor ou contra a 

criação e diferenciação dos conceitos de juventude e adolescência, faz-se mister pontuar sobre 

as questões que afetam esta população, como pontos de mudança geracionais, o surgimento 

de novos problemas, formas como esta população encara os problemas do mundo, como 

violência, drogas, emprego, relacionamentos sociais, sexo, inclusão digital e políticas 

públicas. 

Os adolescentes de hoje integram a primeira geração nascida sob a chamada 

Revolução de Prioridades – um conjunto de conquistas legais de grande relevo, formado, no 

âmbito internacional, pela Convenção sobre os Direitos da Criança (Unicef, 2004), o 

documento de direitos humanos mais ratificado da história; e, no âmbito nacional, pela 

Constituição de 1988, que estabeleceu em seu artigo 227 a infância e a adolescência como 

prioridade absoluta (Brasil, 2011) e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Brasil, 1990), 

que consolidou os preceitos da Convenção e da Carta Magna brasileira. 
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De acordo com o relatório do Unicef (2011), esses meninos e meninas cresceram 

enquanto o País ampliava e fortalecia políticas públicas voltadas à primeira infância e à 

segunda infância, ou seja, do nascimento ao 11º ano de vida. Eles foram beneficiados, por 

exemplo, pela redução da taxa de mortalidade infantil de 52,4 óbitos por mil nascidos vivos, 

em 1990, para 19,3 por mil, em 2007; pela queda nos índices de exploração da mão de obra 

infanto-juvenil – desde o início da década de 90, foram retirados do trabalho precoce cerca de 

quatro (4) milhões de meninos e meninas; e pelo aumento do acesso ao ensino fundamental, 

que atualmente alcança 97,9% das crianças e adolescentes entre 7 e 14 anos. Chegam, 

portanto, à adolescência, em sua maioria, mais saudáveis e com maior escolaridade que as 

gerações anteriores. 

O conhecimento dos aspectos sociais, culturais, demográficos, econômicos e de saúde 

de segmentos populacionais específicos constitui-se no principal alicerce para o 

estabelecimento de políticas público-privadas voltadas para atender às demandas desse 

contingente tão numeroso. 

O segmento de jovens torna-se ainda mais relevante pelas necessidades que gera, uma 

vez que formam o conjunto de pessoas que, efetivamente, pressiona a economia para a criação 

de novos postos de trabalho (Sarriera & Câmara, 2001). É sem dúvidas, exposto às mais 

elevadas taxas de mortalidade por causas externas (IHA, 2009) e apresenta os mais altos 

índices de gestação entre as mulheres (Cerqueira-Santos, Paludo, Schirò & Koller, 2010). 

No entanto, pouco há disponível sobre medidas específicas para mensuração dos 

comportamentos e fatores de risco/vulnerabilidade desses jovens, bem como de fatores de 

proteção em seu desenvolvimento biopsicossocial e econômico. Estudos ou relatórios como o 

da Unicef (2011), que traça um retrato nacional amplo sobre a adolescência ainda são minoria 

o que dificulta o conhecimento e criação de políticas específicas e efetivas. 
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Segundo o Relatório de Desenvolvimento da Juventude, produzido por Waiselfisz 

(2007), na América Latina, apesar de avanços nos diversos indicadores sociais, tais como os 

apresentados pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) no seu 

Relatório de Desenvolvimento Humano (RDH) divulgado anualmente, a juventude ainda está 

sujeita a sérias limitações que se relacionam com direitos considerados básicos, como o de 

acesso ao conhecimento disponível e adequado às modernas necessidades sociais, ou a uma 

vida longa e saudável, indicados pelos déficits educacionais, limitações de inserção no 

mercado de trabalho e padrões de mortalidade de nossa juventude. 

Investir na adolescência é uma necessidade pujante, como forma de consolidar os 

grandes avanços obtidos nos últimos anos nas áreas da educação, saúde, inclusão, proteção e 

participação (Unicef, 2011). Afinal, o Brasil nunca teve e dificilmente voltará a ter tão grande 

população de adolescentes em sua história. Devido à importância que a adolescência carrega 

para com o futuro de uma nação, é que se tem discutido a criação de um novo marco de 

direitos: o de ser adolescente. Assim como existe o de crianças, mulheres, idosos. Uma atitude 

grandiosa que visa favorecer toda a plenitude, estímulo e segurança aos adolescentes. 

Para o Ministério da Saúde (2007), em nossa sociedade, circulam ideias sobre 

adolescência e juventude que se associam à noção de crise, desordem, irresponsabilidade; um 

problema social a ser resolvido, que merece atenção pública. O enfoque de risco, em 

particular, aparece fortemente associado a esses repertórios por meio de expressões como: 

gravidez de risco, alta probabilidade em contrair o HIV, consumo de drogas ilícitas, risco de 

morte frente à violência. 

Segundo o Ministério da Saúde (2007), um dos grupos mais vulneráveis é justamente 

o de adolescentes. Ao olhar o conjunto da população brasileira para comparar a situação dos 

adolescentes com os demais segmentos etários, observa-se que nossos jovens formam a faixa 

etária que sofre de maneira mais enfática o impacto da pobreza, violência, exploração sexual, 
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baixa escolaridade, gravidez, DST/AIDS, privação de convivência familiar e comunitária, 

abuso de drogas e exploração do trabalho. 

Todos esses construtos são extremamente preocupantes, e tem sido sistematicamente 

combatidos pelo Governo, sociedade e ONGs, mas para este trabalho, daremos especial 

atenção para pobreza, baixa escolaridade, atrelada à baixa qualidade de ensino e exploração 

do trabalho. 

Ainda há um agravante, levantado pelo relatório da Unicef (2011) que diz que as 

vulnerabilidades que atingem os adolescentes não ocorrem da mesma maneira. As 

desigualdades sociais ainda vigentes no Brasil tornam mais complexas as formas como um 

adolescente tem seus direitos violados. Situações como a origem e a identidade étnico-racial, 

ser menino ou menina, portar algum tipo de deficiência e pela localização onde vivem. 

As variáveis acima descritas formam um bloco de condições que posicionam os jovens 

em condições de vulnerabilidade social. Estes jovens, provavelmente, possuem forte 

sentimento de inferioridade, afinal, diferentes contextos e espaços culturais fazem a diferença 

na história de vida das pessoas (Assis & Avanci, 2003). Os autores tem uma visão abrangente 

do sentimento de inferioridade e destacam dois aspectos impactantes na adolescência: baixa 

autoestima e falta de perspectiva frente ao futuro. 

A baixa autoestima produzida por exclusões sociais desmobiliza o potencial dinâmico 

próprio da adolescência, além de a sociedade imprimir nestes um sentimento de culpabilidade 

pela pobreza (Assis & Avanci, 2003). Este sentimento de culpabilidade está muitas vezes 

ligado à lógica do mercado de trabalho, na qual segundo Maia e Mancebo (2010), vigora, 

dentre outros aspectos, a ideia de que a responsabilidade pelos próprios sucessos ou fracassos 

é apenas dos próprios indivíduos, unida ao fato de as instâncias políticas e sociais serem cada 

vez menos protetoras, fazem com que a juventude, muitas vezes, careça de orientações que 

facilitem suas escolhas e possíveis caminhos a serem seguidos. 
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Dessa forma, como apontam Castro e Corrêa (2005), a juventude passa por uma 

situação paradoxal: ao mesmo tempo em que tem diante de si uma amplitude maior de 

possibilidades, muitas vezes não tem o que escolher. Diante da aceleração desenfreada do 

ritmo da vida, da fugacidade dos (des)encontros, do peso de ter que alcançar o sucesso 

arcando com toda a responsabilidade pelo resultado de suas empreitadas, o sujeito 

contemporâneo e especialmente os jovens, encontram-se muitas vezes, acuados no cotidiano e 

tendo sua autoestima pressionada diariamente. 

O sentimento de inferioridade nesta fase de firmação de identidade do adolescente 

rumo à autonomia da vida adulta, bem como a capacidade de tomar decisões com maturidade, 

tornam-se experiências cada vez mais complicadas, especialmente para o adolescente que de 

alguma forma sente-se excluído, marginalizado (Assis & Avanci, 2003). Nossa cultura 

dominante apresenta mil e uma possibilidades de vida e afirma o sujeito pelas opções que faz 

por atributos e adjetivos que conferem maior ou menor importância à pessoa. 

O domínio da informação, a posse de tecnologias, titulações, prestígio social e a 

capacidade de consumir produzem um sentimento real de relevância no mundo. A sociedade 

moderna, o trabalho, com sua sofisticação tecnológica, passou a exigir um tempo maior, 

prolongado de formação educacional e técnica, adquirida na escola (Clímaco, 1991). Além 

disso, o desemprego crônico/estrutural da sociedade capitalista trouxe a exigência de retardar 

o ingresso dos jovens no mercado e aumentar os requisitos para esse ingresso e são fatores 

responsáveis pela criação social do termo/período adolescência (Ozella, 2002). 

Por outro lado, para Assis e Avanci (2003), os que pouco ou nada possuem, e 

consequentemente não podem prolongar seu tempo de estudo ou fazê-lo concomitantemente à 

necessidade do trabalho para sua sobrevivência, que estão em defasagem escolar, aqueles que 

não podem consumir e são constantemente excitados pela mídia se frustram e cultivam um 

sentimento de baixa autoestima, nesta fase de afirmação decisiva na vida. 
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O aspecto relativo à falta de perspectiva de futuro do adolescente em relação à sua 

inserção no mundo do trabalho é bastante sério. Com o rápido avanço técnico-científico as 

novas tecnologias ocupam o espaço de trabalho humano e absorvem apenas mão de obra 

altamente qualificada. Este processo ampliou a exclusão e ao mesmo tempo acirrou 

concorrência pelos poucos novos campos de trabalho (Clímaco, 1991). 

Castro e Corrêa (2005) afirmam que a adolescência é o período em que se adquirem 

virtudes e competências sociais, em vistas das responsabilidades e retribuições do mundo 

adulto, além de tratar-se do período da existência imediatamente anterior à entrada no 

mercado de trabalho, da participação política para a construção da sociedade, do exercício da 

autonomia, liberdade e responsabilidade, durante o qual o adolescente encara o futuro, 

antecipa o mundo adulto e tem possibilidade real de escolher seu lugar para realizar-se como 

pessoa. Porém, continuam os autores, a desigualdade social traz consequências drásticas para 

os mais jovens, pois são os que estão mais perto da escolarização, da qualificação 

profissional, do mercado de trabalho que não se desenvolve suficientemente. 

Analisando todos esses pontos, considerando a pujante necessidade atual de 

qualificação humana, conseguida mediante esforços escolares pensando em formação, 

considerando a realidade mundial de desemprego crônico/estrutural que terminam por 

reforçar o retardamento do ingresso dos jovens ao mercado, é clara a necessidade que os 

jovens precisam de mais tempo sob a tutela de algum responsável sem ingressar no mercado 

de trabalho. 

Merece atenção conhecer o comportamento de jovens quando as condições financeiras 

familiares não permitem o adiamento da entrada no mercado de trabalho, assim como quando 

a estrutura escolar é de alguma forma precária. Este trabalho tem como principal objetivo 

investigar a forma como a perspectiva de futuro de jovens em condições de vulnerabilidade 
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social são influenciados pelo clima e qualidade da escolaridade/formação, considerando o 

papel da autoestima sobre as atitudes, os sentimentos e sobre as perspectivas de futuro. 

Desta forma, este trabalho foi estruturado em 6 capítulos, sendo que o Capítulo I trata 

sobre adolescência e seus conceitos, o II sobre adolescência, vulnerabilidade, perspectiva de 

futuro, escola, trabalho e autoestima, o III apresenta os objetivos, o IV mostra o método 

utilizado pelo estudo, o V informa todos os resultados encontrados e suas respectivas 

discussões e por último, o VI trata sobre as considerações finais. 
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CAPÍTULO I 

Adolescência – desmistificando conceitos 

O objetivo deste capítulo é discutir o conceito de adolescência na atualidade, 

questionando o próprio conceito do termo e as definições de início e término desta fase do 

ciclo vital. Pretende-se questionar aspectos contextuais sobre o surgimento da adolescência e 

a sua inserção nos estudos da Psicologia do Desenvolvimento considerando-se questões como 

a precocidade do desenvolvimento biológico e desafios teórico-práticos para psicólogos e 

outros profissionais. 

É importante considerar há diferenças entre o conceito de jovem e adolescente – 

ambos derivados do termo juventude. Esta divisão é utilizada em estatísticas e programas do 

governo, sendo baseada na idade do sujeito, com intervalos bastante variáveis. Neste texto o 

termo “jovem” é adotado sem distinção entre estas classes. 

A adolescência tem despertado grande interesse, tanto na mídia, quanto no âmbito das 

políticas públicas. Especialmente a partir de 1985, definido pela Organização das Nações 

Unidas [ONU] como o Ano Internacional da Juventude, inúmeras iniciativas foram 

desencadeadas em todo o mundo, visando o levantamento das necessidades sociais dos jovens 

que viriam a constituir as futuras gerações de adultos no terceiro milênio. 

A adolescência é definida como um período biológico, psicológico e social que 

compreende, segundo a Organização Mundial de Saúde – OMS (2010), dos 10 aos 19 anos. 

Esse também é o critério adotado pelo Ministério da Saúde do Brasil (Brasil, 2011) e pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (IBGE, 2010). Já para o Estatuto da 

Criança e do Adolescente – ECA, o período da adolescência vai dos 12 aos 18 anos (Brasil, 

2007). 

No Brasil, a população adolescente é de aproximadamente 35 milhões de 

representantes; no mundo, existem aproximadamente 1 bilhão de pessoas nesta faixa etária, o 
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que representa quase 20% da população de todo o planeta (IBGE, 2010).  Por ser uma parcela 

volumosa da população e apresentar certas especificidades que serão apresentadas neste 

capítulo, a Psicologia têm se dedicado ao estudo da adolescência, buscando aprimorar a 

qualidade dos conhecimentos e de trabalhos profissionais para este público; além da busca da 

compreensão dos ditos “problemas” sociais envolvendo a juventude. Inúmeras publicações 

têm sido produzidas para proporcionar à sociedade um saber mais técnico sobre a 

adolescência, fornecendo ferramentas para que os interessados possam lidar de modo mais 

eficaz com as questões em torno deste período. 

Um panorama geral sobre a adolescência permite-nos dizer que as mudanças 

biológicas da puberdade são universais e visíveis, modificando as crianças, dando-lhes altura, 

forma e desenvolvimento sexual que os levam para o que é esperado na idade adulta. No 

entanto, os critérios que definem esta etapa, vão além do desenvolvimento físico visível e 

passam por questões sócio-psicológicas importantes de serem pensadas. É muito comum dizer 

que a adolescência inicia-se com as mudanças corporais da puberdade e termina com a 

inserção social, profissional e econômica na sociedade adulta (Formigli, Costa & Porto, 

2000). 

De acordo com Santos (2005), em primeira análise, a adolescência apresenta-se 

vinculada à idade, referida à biologia, ao estado e à capacidade do corpo. Essas mudanças, 

entretanto, não transformam, por si só, a pessoa em um adulto (Nery, 2011). São necessárias 

outras, mais variadas e menos visíveis, para alcançar a verdadeira maturidade – mudanças e 

adaptações que dirigem o indivíduo para a vida adulta (Araújo & Costa, 2009). Essas incluem 

as alterações cognitivas, sociais e de perspectiva sobre a vida (Martins, Trindade & Almeida, 

2003; Santos, 2005). 

Aguiar et al. (2001) fizeram uma síntese de estudos sobre a adolescência e 

reafirmaram a importância de diversas abordagens, ressaltando as mudanças históricas e as 
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diferentes perspectivas em Psicologia ao pensar na adolescência. Segundo os autores, desde o 

início do século passado, Stanley Hall, considerado ‘pai’ da Psicologia da Adolescência, 

afirmou ser esta etapa da vida do homem (dos 12 aos 25 anos) marcada por tormentos e 

conturbações, vinculadas à emergência da sexualidade. 

Diversos autores fortaleceram a concepção de fase conturbada, tornando-a naturalista 

e universal para a sociedade ocidental, e de acordo com Aguiar et al. (2001), assimilada pelo 

homem comum e pelos meios de comunicação de massa e reafirmada pela Psicologia 

tradicional. 

Nas pesquisas coordenadas por Dayrell (Dayrell, 2003; Dayrell & Carrano, 2002; 

Dayrell & Gomes, 2009), o autor discute a existência de pelo menos três imagens a respeito 

da juventude que podem nos levar a analisar os jovens de maneira negativa. A primeira delas 

seria a juventude como um estado de transição, na qual as ações do jovem no presente têm 

sentido no seu “vir a ser” no futuro, imagem muito presente nas escolas. Na segunda, a 

juventude é reduzida a um tempo de liberdade, de prazer e de expressão de comportamentos 

exóticos (Dayrell & Carrano, 2002). 

Nesta visão a juventude está associada à noção de moratória, como um tempo de 

experimentação, marcado pela irresponsabilidade, ou ainda, como se o jovem “só expressasse 

a sua condição juvenil nos finais de semana ou quando envolvido em atividades culturais” 

(Dayrell & Carrano, 2002, p.2). E por último, vista como um momento de crise, uma fase 

difícil, dominada por conflitos com a autoestima e/ou personalidade (Dayrell & Carrano, 

2002). 

Durante muito tempo, a adolescência foi concebida como uma etapa natural do 

desenvolvimento, tendo um caráter universal e abstrato. Inerente ao desenvolvimento 

humano, a adolescência não só foi naturalizada, mas também percebida como uma fase difícil, 

uma fase do desenvolvimento, semipatológica, que se apresenta carregada de conflitos 
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“naturais”, um período de crise e desequilíbrio (Bock, 2007). É essa a perspectiva que marca a 

naturalização e a universalização do comportamento adolescente e que tem imperado na 

concepção desse momento da vida do homem pela Psicologia. 

É possível pensar em determinantes históricos da adolescência e questionar seu caráter 

universal e natural. A cultura, por exemplo, aparece como “molde” da expressão de uma 

adolescência natural que, por outro lado, sofre com a pressão exercida pela sociedade atual, 

que impõe a moratória ao adolescente pela dificuldade e demora em ingressar no mundo do 

trabalho (Bock, 2007). 

A visão preconceituosa incrustada na adolescência como período conturbado, crítico e 

violento, frequentemente presente na Psicologia deve ser continuamente revista, pois pode 

representar riscos potenciais. Clímaco (1991) considera alguns riscos potenciais quando 

adotamos a visão de crise para o período: o primeiro risco seria rotular de patológico o 

adolescente “não rebelde” ou que não aparente as dificuldades contidas na síndrome normal 

da adolescência. 

O segundo risco seria que, ao considerar saudável o ‘ser anormal’, é possível que 

problemas sérios que apareçam na adolescência não sejam reconhecidos como tal (Clímaco, 

1991). Desta forma, algumas alterações de comportamento que surjam nesta fase podem ser 

minimizadas e atribuídas a “besteiras da idade”. Tem sido essa a concepção de adolescente 

que permeia desde o século XX e ainda pode ser encontrada em várias publicações atuais em 

Psicologia. 

Ao supor uma igualdade de oportunidades entre todos os adolescentes, “a Psicologia 

que se encontra nos manuais de Psicologia do Desenvolvimento dissimula, oculta e legitima 

as desigualdades presentes nas relações sociais, situa a responsabilidade de suas ações no 

próprio jovem, se ideologiza (Aguiar et al., 2001, p. 165)”. 
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É possível apontar também como um elemento importante de crítica, o fato da 

adolescência, para a Psicologia, estar fundamentada em um único tipo de jovem, como 

apontou Santos (1996): homem – branco – burguês – racional – ocidental; europeu ou norte-

americano. Os estudos, em grande parte, são feitos a partir deste modelo, sem buscar em 

outros grupos a suas idiossincrasias. O que é visto é a adolescência tida como universal e 

natural; sem qualquer necessidade, portanto, de buscar outras referências para completar os 

estudos, ou quando são feitas essas buscas, apenas para a aplicação dos conceitos já 

construídos. 

Para Bock (2007), criticar a perspectiva naturalizante se torna uma necessidade, pois a 

Psicologia, ao desenvolver tais perspectivas, deixa de contribuir para leituras críticas da 

sociedade e para a construção de políticas adequadas para a juventude, responsabilizando, 

com sua leitura, o próprio adolescente e seus pais pelas questões sociais que envolvem jovens, 

como a violência, inserção no mercado de trabalho e a drogadição. 

1 - O que é adolescência afinal? 

A conceituação da adolescência não é fácil. Inúmeros estudos foram e têm sido feitos 

sem que se apresente uma nova versão ou conceituação para a adolescência capaz de superar a 

visão naturalizante. Adolescere é a palavra latina que significa crescer, desenvolver-se, tornar-

se jovem. O dicionário Houaiss (2000), por exemplo, define que a palavra adolescência, além 

da origem latina já citada, significa “crescer até a maturidade, resultando em transformações 

de ordem social, psicológica e fisiológica” (p. 24). Dentro da definição do conceito de 

adolescência, encontramos a necessidade de definir a “maturidade” citada pelo Houaiss. O 

que seria ela? Como seria possível defini-la para encontrar um limite claro? 

Sabe-se, popularmente, que com o alcance desse termo teríamos o estabelecimento de 

fronteiras que facilitariam, por exemplo, os pais poderem considerar os seus filhos como 

adultos e permitir sem tanto medo que eles alcem voos maiores, inerentes à fase adulta. 
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Mudanças biológicas conhecidas pela ciência – mudança de voz, altura, crescimento 

de pelos pubianos, crescimento do pênis e testículos, surgimento do pomo-de-adão, primeira 

ejaculação, aumento de seios, alargamento dos quadris, início da menstruação (menarca) - 

ajudam a estabelecer o início da adolescência (puberdade). 

No entanto, delimitar o seu término é uma tarefa difícil, principalmente pela falta de 

marcadores físicos que identifiquem a passagem para a idade adulta e que possam abranger de 

maneira satisfatória, grande parte da população desta faixa etária. Desta forma, a ciência 

procura meios de suprir a ausência de parâmetros globais focando em aspectos 

sociopsicológicos como as mudanças ocorridas no próprio jovem, a forma de pensar, agir e no 

desempenho dos papéis sociais. 

As transformações físicas, emocionais e sociais provocam mudanças importantes nas 

relações do adolescente com sua família, amigos e companheiros e ainda, na maneira como 

ele próprio se percebe como ser humano (Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal 

[SES-DF], 2010). Para Formigli et al. (2000), a adolescência inicia-se com as mudanças 

corporais da puberdade e termina com a inserção social, profissional e econômica na 

sociedade adulta. 

Atentos a essa dificuldade de definição do início e final desta fase, alguns cientistas se 

propuseram a estudar esse período tão importante e considerado “conturbado” do 

desenvolvimento de um ser humano, dentro dos mais variados enfoques: social, fisiológico, 

cultural, psicológico. 

Parece indiscutível que a concepção da Psicologia sobre o adolescente tem uma marca 

indelével da abordagem psicanalítica. Desde o início da do século XX, quando a adolescência 

começou a ocupar um espaço enquanto objeto de estudo da ciência e, em particular, da 

Psicologia, a partir da perspectiva psicanalítica de Stanley Hall, este momento da vida do 
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homem passou a ser identificado como uma etapa marcada por tormentos, conturbações e 

muitos problemas, vinculados à emergência da sexualidade. 

Dentro da perspectiva biológica, em geral, os pesquisadores acreditam que a melhor 

forma de definição para a adolescência se baseia nos processos biológicos que ocorrem 

normalmente em um ser humano, quando este apresenta sinais de transição entre ser jovem e 

ser adulto. De acordo com Campos (2002), autores como Jones e Holmes localizam o período 

da adolescência entre 12 e 18 anos. 

Para aqueles que definem o início da adolescência em termos fisiológicos, o alcance 

da puberdade é considerado o ponto final das mudanças fisiológicas que começam aos 10 

anos e meio; e o início da adolescência se dá, portanto, a partir daí. Seguir essa definição pode 

ser bastante difícil; afinal, o ciclo vital do ser humano está em constante processo de 

mudança, independente da idade em que esteja; fato que fragiliza bastante o estabelecimento 

de um limite baseado nesse parâmetro. 

Os dicionários, em geral, registram a adolescência como o período da vida humana 

entre a puberdade e a virilidade e que adolescer quer dizer crescer durante o período da 

adolescência (Pfromm Neto, 1976). A afirmação de Pfromm Neto segue o raciocínio de Hall, 

pois define a adolescência de acordo com o desenvolvimento físico do corpo humano, não 

considerando a importância do meio onde o jovem está inserido nem a maturação cognitiva e 

psicológica. 

Na contramão da indefinição conceitual, a adolescência parece ser razoavelmente 

definida em termos de processos psicológicos, mais em face das limitações no emprego de 

outros elementos. Ao que parece, a adolescência começa com as reações psicológicas do jovem a 

suas mudanças físicas da puberdade e se prolonga até uma razoável resolução de sua identidade 

pessoal. Para alguns, o processo de maturação sexual pode começar na primeira década da vida e, 
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para outros, jamais se conseguirá um firme senso de identidade pessoal, o que mostra a dificuldade 

em estabelecer fronteiras (Campos, 2002). 

Autores como Mckinney, Fitzgerald e Strommen (1983) acreditam que a adolescência 

está situada entre o final da infância, por volta dos 13 anos, e o começo da idade adulta – a 

partir dos 19 anos. Nesse período, os estudiosos afirmam que ocorre o início das mudanças 

fisiológicas da puberdade, mas de maneira distinta, consideram que o final da adolescência 

está ligado à obtenção sociológica do status pleno do adulto, escapando um pouco aos 

critérios meramente biológicos. 

Adotando um enfoque mais sociocultural e menos biológico, Muuss (1969) afirma que 

sociologicamente a adolescência é o período de transição da dependência infantil para a 

autossuficiência adulta. Esse período é, psicologicamente falando, uma “situação marginal”, 

na qual novos ajustes, que diferenciam o comportamento da criança do comportamento adulto 

em uma determinada sociedade, têm que ser realizados e, fisiologicamente, ocorre no 

momento em que as funções reprodutivas amadurecem. 

Levinsky (1995) situa o período da adolescência com conceitos evolutivos, 

considerando esta fase como um período de desenvolvimento, onde a criança gradualmente 

internaliza a vida adulta, segundo as condições ambientais e também sua história pessoal. O 

autor entende a adolescência como de natureza psicossocial; contudo vincula este período à 

puberdade e ao desenvolvimento cognitivo. 

A adolescência é construída pelo modo como a sociedade a representa (Levinsky, 

1995); nas sociedades modernas, é considerada mais lenta e dolorosa, por motivos como: 

dificuldade de afirmação social, busca do emprego, e qualificação; enquanto que nas 

primitivas, é mais ágil e atenuada pelos ritos de passagem, que acontecem cedo, além das 

condições sociais que facilitam a participação do mundo adulto, ter sua família, tornar-se 

guerreiro, caçador, adquirir respeito. 
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A variedade de concepções reflete a diversidade de aspectos da adolescência e serve 

para mostrar como as dificuldades da falta de uma definição esclarecedora do que vem a ser 

esta fase e a faixa etária que a delimita, tornam hercúleo o trabalho de pesquisa. Em geral 

essas dificuldades são normalmente contornadas recorrendo-se simplesmente ao critério 

cronológico, baseado nas idades dos jovens ou a um critério misto, de idade e escolaridade 

(Pfromm Neto, 1976). Mesmo antiga, parece clara a opinião deste pesquisador. Afinal, a 

adoção de outros critérios quaisquer demandaria o emprego de processos complexos e até 

mesmo impraticáveis de mensuração prévia dos sujeitos. 

Como quer que seja, é importante salientar que “adolescência” é um termo geralmente 

utilizado em um contexto científico com relação ao processo de desenvolvimento 

biopsicossocial. O que este texto defende, é que o fim da adolescência não é marcado somente 

por mudanças de ordem fisiológica, mas, sobretudo de ordem sociocultural. Juventude é um 

fenômeno de forte caracterização cultural e suas definições estão intimamente ligadas à 

transformação da compreensão do desenvolvimento humano e também à transformação da 

forma como cada geração adulta define a si própria. 

Segundo Sprinthall e Collins (2003), Stanley Hall, considerou a adolescência como 

um novo nascimento, um período dramático marcado por fortes conflitos e tensões; ele 

acreditava que a adolescência era um estádio1 no qual cada pessoa experienciava, 

verdadeiramente, todos os estádios anteriores de desenvolvimento pela segunda vez – a 

primeira como o estádio inicial, a infância – mas em um nível mais complexo. 

Pfromm Neto (1976) ressalva, em seu livro clássico “Psicologia da Adolescência”, que 

há autores menos extremados do que Stanley Hall valendo-se de expressões como “idade de 

                                                      
1 Estádio – Sistema de funcionamento humano que é distinto, único e consciente como um todo. As diferenças 
entre um estádio inicial e um estádio posterior são qualitativas e não quantitativas. Os estádios são sequenciais, 
construindo-se cada um deles a partir do que lhe antecedeu. O crescimento ao longo dos estádios não é 
automático, mas depende da combinação da maturação fisiológica em uma interação adequada com o meio 
ambiente. (Sprinthall & Collins, 2003, p. 26) 
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crises”, “fase inquieta e transtornada”, “idade ingrata” etc. para caracterizar de modo geral a 

adolescência na sociedade a de nossos dias. 

Cada sociedade é caracterizada principalmente por sua cultura, que serve como fator 

de identificação e perpetuação de valores, costumes e crenças. As normas e expectativas 

culturais ajudam a determinar a natureza da adolescência. Nos primórdios da discussão que a 

Psicologia e Antropologia fizeram e fazem sobre o tema, Benedict (1983) afirmou que 

“apesar de ser um fato da natureza que uma criança se transformará num homem, o modo 

como a transição será efetuada varia de uma sociedade para outra e que nenhuma dessas 

pontes culturais específicas deve ser considerada o caminho natural para a maturidade” (p. 79). 

Segundo Ozella (2002), abordagens psicanalíticas caracterizam a adolescência como 

uma etapa de confusões, estresse e mesmo luto, causados pelos impulsos sexuais que 

emergem nessa fase do desenvolvimento. A concepção vigente na Psicologia sobre a 

adolescência desde a caracterização dessa fase como marcada por tormentos e conturbações 

vinculadas à emergência da sexualidade, está fortemente ligada a estereótipos e estigmas. 

A maior parte dos autores aqui trabalhados, em algum momento, trata o período da 

adolescência como contraditório, confuso, e doloroso; e costuma dizer que a adolescência é o 

momento mais difícil da vida de um homem, sempre caracterizado como um período “de 

crises”. 

Mesmo com importantes contribuições na mudança de paradigmas construídos ao 

redor do assunto, não mais considerando a adolescência como uma mera transição entre a 

infância e a idade adulta, os autores, ainda que destacando o fato de toda adolescência levar 

um selo individual, cultural e histórico, mesmo assim acabam incorrendo no artifício de 

condicionar a realidade biopsicossocial a circunstâncias interiores ao afirmar uma “crise 

essencial da adolescência”. 
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Ozella (2002) critica essa postura, pois acredita que os autores parecem partir de 

pressupostos de que o adolescente passa por desequilíbrios e instabilidades extremas, além de 

apresentar uma vulnerabilidade especial para assimilar os impactos projetivos de pais, irmãos, 

amigos e de toda a sociedade. 

 A tendência mais atual sobre a concepção da adolescência procura descartar a 

obrigatoriedade de preexistência de uma crise no adolescente, de esta ser considerada 

necessariamente uma fase crítica, influenciada somente por aspectos biológicos, naturalistas, 

negligenciando fatores culturais e sociais. Mesmo com os resultados mostrados por 

antropólogos culturais como Benedict (1983) – que questionavam a universalidade dos 

conflitos adolescentes – as ciências que estudam a adolescência insistem em negligenciar a 

inserção histórica do jovem e suas condições objetivas de vida. 

Acreditando que a adolescência é uma construção social, uma fase resultante de 

momentos significados e interpretados pelo homem, há marcas que a sociedade destaca e 

significa, Ozella (2002) pondera, por exemplo, que mudanças no corpo (altura, mudança 

biológicas de gênero, etc.) e desenvolvimento cognitivo são marcas que a sociedade destaca. 

Esta mesma sociedade, com seus valores em constante mutação, valoriza determinados 

aspectos a depender do contexto em que se vive. 

Marcas como o desenvolvimento de pelos pelo corpo passavam o significado de que 

os meninos já estavam aptos para guerrear, ou para ter a sua primeira relação sexual, sendo 

que hoje não possuem nenhum significado especial, além de que está próximo o momento de 

definição da beleza adulta, da sensualidade e masculinidade. Na atualidade, a resignificação 

social valoriza o período de inserção na escola, para aprender a socializar, ter formação com 

maior qualificação para o trabalho, assumir um bom emprego e ter estabilidade financeira, 

estes são hoje grandes marcadores sociais do período. 
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A adolescência que presenciamos atualmente é consequência das condições sociais nas 

quais estamos inseridos. Clímaco (1991) mostra de maneira bem simples e a construção atual 

do que vem a ser adolescência, ao dizer que na sociedade moderna, o trabalho, com sua 

sofisticação tecnológica, passou a exigir um tempo prolongado de formação adquirida na 

escola e que o desemprego crônico/estrutural da sociedade capitalista trouxe a exigência de 

retardar o ingresso dos jovens no mercado e aumentar os requisitos para esse ingresso. 

A ciência por outro lado, aumentou o tempo de vida do ser humano, o que trouxe 

desafios para a sociedade, em termos, por exemplo, de mercado de trabalho. Clímaco (1991) 

afirma que sob a influência desses fatores, foram dadas as condições para que se mantivesse a 

criança mais tempo sob a tutela dos pais, sem ingressar no mercado de trabalho. Manter as 

crianças na escola foi a solução natural surgida. O período escolar, agora bem mais extenso – 

no Brasil, por exemplo, foi recentemente adicionado mais um ano à grade escolar –, o 

distanciamento dos pais, que precisam passar muito tempo trabalhando, em vários casos com 

dois ou mais empregos, e consequente distanciamento da família, aproximando esse jovem de 

outras pessoas distantes do seu seio familiar e formando grupos de iguais; foram essas as 

consequências das exigências sociais. 

Por causa do aumento de período tutelar, com o consequente adiamento do ingresso no 

mercado de trabalho para melhor e maior qualificação foram propostos os termos 

“adolescência encurtada” e “adolescência estendida”, que descrevem as diferentes 

oportunidades de formação e educação que têm pessoas que entram no mercado de trabalho 

mais cedo ou mais tarde - normalmente de acordo com a situação cultural e a possibilidade 

financeira da família. O aumento da complexidade das funções e papéis a serem exercidos na 

idade adulta leva a um aumento progressivo dessa fase de formação, tanto que a definição de 

adolescência de órgãos mundiais, como ONU [Organização das Nações Unidas] e OMS, 

respeita e permite parâmetros de cada nação, como o ECA, elaborado aqui no Brasil. 
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Fundamentado nessas bases, a sociedade assiste à construção e solidificação de um 

novo grupo social, cada vez mais destacado, com padrão coletivo de comportamento: a 

adolescência. Ozella (2002) sugere olhar outro fator importante, o de que a adolescência pode 

ser entendida também como forma de justificativa da classe média para manter seus filhos 

longe do trabalho. Entende-se, assim, que a adolescência é construída socialmente a partir das 

necessidades socioeconômicas e de características que vão sendo constituídas no processo 

histórico-social. 

Após transitar por tantos conceitos, definições predominantemente biológicas e 

também socioculturais, o que fica mais destacado é que a adolescência tem suas margens 

delimitadas, no fim, pela história de cada sociedade que imprime marcas nessa etapa do 

desenvolvimento humano, influenciadas pelos diferentes processos biopsíquicos e 

socioculturais peculiares aos grupos nos quais os indivíduos estão inseridos (Araújo & Costa, 

2009). 

Algumas questões, independentemente do viés adotado, há tempos estão atreladas a 

essa fase do desenvolvimento humano, como por exemplo, a preocupação com inserção em 

grupos e aceitação; distanciamento da família e autonomização frente aos pais, o possível 

envolvimento com drogas, a busca por uma identidade social, como forma de participação das 

relações de poder entre os gêneros, assim como a formação da identidade adulta e a 

atribulação provocada pelos períodos mais característicos desta fase: as profundas mudanças 

biopsicossociais, especialmente relacionadas à maturação social, que aos poucos vai exigindo 

destes, planejamentos sobre o futuro, o que esperar da vida mais à frente, qual o tipo de 

perspectiva de um futuro que, para muitos demorará a aparecer por um bom tempo. 

Esse processo de institucionalização refletiu mudanças que vinham ocorrendo quanto 

às expectativas sociais diante dessa etapa da vida, no sentido de reservá-la prioritariamente 
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aos estudos, com vistas a capacitar os jovens sujeitos para o ingresso em melhores condições 

no mercado de trabalho (Aquino et al., 2003). 

O entendimento da adolescência como fase/etapa do ciclo vital que deve ser 

compreendida contextualmente é fundamental para pensar em políticas publicas de atenção a 

estes jovens. Neste texto fica clara a complexidade que o tema exige, ao mesmo tempo em 

que se reflete sobre um olhar plural sobre a pessoa em desenvolvimento. Questões de ordem 

subjetivas e sociais somam-se para o entendimento de um processo historicamente constituído 

e ainda em construção. Dessa forma, o texto não responde o que é adolescência, mas convida 

à reflexão sobre como encaramos esta fase/etapa e quais as implicações da psicologia nesta 

construção. 

Se há aqui a pretensão de trabalhar com o adolescente concreto, este, tratado mediante 

o caráter sócio-histórico, constituído por etapas do desenvolvimento psicológico e 

pedagógico, é imprescindível falar da condição juvenil como ponto de partida. O processo de 

formação social nos dias atuais está permeado por diferentes fatores de variadas ordens como 

a instantaneidade temporal provocada pela velocidade tecnológica, que “favorece” a 

superficialidade na aquisição de conhecimentos – vide os famosos trabalhos ‘copiar e colar’ 

dos colégios e até mesmo das faculdades –; a cultura do consumo inerente ao capitalismo, que 

gera uma série de necessidades rapidamente descartáveis; a ainda reticente dificuldade de 

obter um emprego, que no mínimo perpetua a parcela mais pobre da população à exclusão 

social, em especial a juventude deste país. 

É importante salientar que o processo de formação social adolescente pode ser mais 

complicado para os jovens pobres, por sua desvantagem educacional, que precisam encarar 

outra realidade, mais dura, que não lhes permite o prolongamento, a moratória social, da 

adolescência, para que possam passar mais tempo sobre a tutela de algum responsável e assim 
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obter, com menos dificuldade, maior qualificação profissional, seja na escola, em faculdade 

ou cursos técnicos. 

A usual identificação do jovem como “estudante”, livre das obrigações do trabalho, 

tem sua origem nas transformações ocorridas desde o início do século XX no modelo de 

socialização dominante na Europa Ocidental, sobretudo entre as famílias ricas. Os jovens, que 

antes eram socializados em meio a outras gerações, passam a ser afastados do sistema 

produtivo e segregados em escolas com o objetivo de aprenderem as normas e as regras da 

vida em sociedade. Vale dizer que exatamente quando deixam de ser treinados para a vida 

adulta com outras gerações e passam a sê-lo por institutos, escolas e universidades, os jovens 

começam a se estruturar enquanto categoria social específica e se articular em torno de grupos 

etário (Galland, 1997). A sociedade passou a conceder ao jovem, então, uma espécie de 

“moratória social”: um crédito de tempo que permite protelar sua entrada na vida adulta e 

possibilita um maior contato com experiências e experimentações que contribuirão para o seu 

pleno desenvolvimento, particularmente em temos de formação educacional. 
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CAPÍTULO II 

Adolescência e Vulnerabilidade: Formação e Trabalho de Jovens de Nível Sócio 

Econômico Baixo 

Como já exposto, a Psicologia tem se esforçado cada vez mais para combater a visão 

de que a adolescência é uma fase necessariamente conturbada, problemática. Infelizmente 

essa mudança de paradigma ainda não está terminada, sendo bastante comum na 

contemporaneidade circularem noções sobre adolescência que as associa à noção de crise 

(Matheus, 2002), desordem e irresponsabilidade; e que como problema social, merece atenção 

e deve ser solucionado. 

Para muitos, ser adolescente é viver sob o risco generalizado - especialmente, o risco 

de gravidez precoce, de contrair AIDS, de ser aliciado pelo submundo da marginalidade, de 

usar drogas e, bastante preocupante, de não ser inserido no mercado de trabalho - além de ter 

definido e circunscrito essa fase da vida de maneira negativa. É com essa linha de 

pensamento, do risco, que ainda há, hoje, a orientação e elaboração de programas e ações 

políticas (Sposito & Carrano, 2003). 

Sinalizando também a preocupação com a entrada de jovens e adolescentes na 

marginalidade e relacionando à ocupação – nas situações de trabalho, escola, lazer, cultura e 

arte – com a diminuição da sua vulnerabilidade a esse meio, o Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão apresentou um relatório – Orientações estratégicas de Governo do Plano 

Plurianual 2004-2007 – com diretrizes básicas designadas por desafios que deveriam ser 

enfrentados no decorrer do período assinalado. 

No pacote de desafios, estão as diretrizes relacionadas às crianças, aos adolescentes e 

aos jovens que têm como objetivo ‘promover a redução da vulnerabilidade das crianças e dos 

adolescentes em relação à marginalidade e ao crime’. Para tanto, algumas orientações são 

arroladas, dentre as quais, destacam-se: a “priorização da arte, cultura, esporte e lazer na 
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formulação das políticas voltadas a retirar crianças e adolescentes na marginalidade”; o 

“estabelecimento de políticas de valorização do primeiro emprego e ocupação” e a 

“priorização da oferta de qualificações e ocupação aos jovens que estejam entrando no 

mercado de trabalho”. 

Faz-se mister esclarecer que os fatores de risco são condições ou variáveis associadas 

à maior probabilidade de gerar resultados negativos e indesejados no desenvolvimento 

humano, podendo ser individuais ou ambientais (Jessor, Van Den Bos, Vanderryn, Costa & 

Turbin, 1995). 

Os fatores de risco individuais correspondem às variáveis de personalidade, problemas 

genéticos, habilidades sociais e intelectuais pobres, baixa autoestima e autoeficácia, 

deficiências física e intelectual e história de abuso, enquanto os riscos ambientais se referem a 

situações de vulnerabilidade socioeconômica, famílias numerosas, violência intrafamiliar, 

abuso e ausência de apoio social e afetivo, e, em especial, desemprego e baixa escolaridade 

(Koller, 2000; Paludo & Koller, 2005). 

Importante também, esclarecer que o conceito de vulnerabilidade social corresponde a 

uma situação caracterizada pelo resultado negativo da relação entre a disponibilidade de 

recursos materiais ou simbólicos e o acesso à estrutura de oportunidades sociais, econômicas 

e culturais (Abramovay, Castro, Pinheiro, Lima & Martinelli, 2002). 

A vulnerabilidade aumenta a probabilidade de um acontecimento específico negativo 

ou indesejável acontecer quando há presença de risco, associada a fatores individuais, 

familiares, culturais, sociais, políticos econômicos e biológicos (Masten & Powell, 2003; 

Ayres, França-Júnior, Calazans & Saletti-Filho, 2003). Manifesta-se com maior acentuação 

quando o risco está presente, e sem ele, a vulnerabilidade perde efeito (Zimmerman & 

Arunkumar, 1994). É em situações de vulnerabilidade que a capacidade do sujeito ou do 

grupo social de decidir sobre uma situação de risco aparece (Ayres et al., 2003). Os agentes 
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estressores representam fatores de risco que interagem com a vulnerabilidade dos jovens, que 

se evidencia face às condições de fragilidade interpessoal e intrapessoal como a baixa 

autoestima, insegurança e sentimentos de carência de suporte afetivo. 

As medidas propostas, por exemplo, pelo Ministério da Saúde, expressam a 

preocupação existente em nossa sociedade em relação aos jovens e adolescentes, que são 

fortemente considerados como vulneráveis e em situação de risco, a eventos propícios de 

acontecer nesta fase (violência, baixa autoestima, falta de perspectiva de futuro, drogas, 

desemprego). Afinal, estudiosos como Sandler et al. (2003) destacam que em ambientes onde 

predominam dificuldades econômicas, como em periferias de cidades, ou regiões específicas 

de um país, com menor oferta de recursos culturais, acrescidos de índices de criminalidade e 

desvios de conduta, associam-se tendencialmente a fatores de risco. 

A ocupação, feita especialmente pela via do trabalho, articula-se à ideia de que é 

necessário evitar que os jovens façam mau uso do tempo livre. O jovem e o adolescente são 

focados menos em sua positividade, no modo como experimentam e explicitam essas 

situações problemáticas, bem como outras possíveis questões que apresentem e as formas 

pelas quais pensam as mudanças, do que pela sua negatividade (Castro & Abramovay, 2009), 

expressa pela falta, pela desordem que relaciona juventude a riscos de várias espécies. 

Em termos sociais, os adolescentes condensam preocupações derivadas de 

representações acerca dessa fase. Entretanto, não obstante as regularidades existentes, os 

jovens vivenciam suas experiências, informados pelo seu contexto sociocultural, de forma 

singular. Todavia, grande parte dos projetos, políticas públicas e programas a eles destinados, 

em função de considerações bio e/ou cronológicas, apreende-os como uma categoria 

homogênea, naturalizando a adolescência como período essencial para o crescimento do 

indivíduo e, segundo uma linha mais evolucionista, também essencial para o desenvolvimento 
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social, na medida em que esse período da vida é visto como capaz de contribuir para a 

mudança mais ampla da sociedade e para a alteração do status quo (Lyra et al., 2002). 

Vivemos um momento em que o gerenciamento de nossas vidas, nos tempos presente 

e futuro cabem a nós mesmos (Melucci, 1997) a partir de escolhas, que fazemos dentro das 

alternativas possíveis, e com isso, o crescimento de nossa responsabilidade sobre o próprio 

destino; representações a respeito do lugar dos jovens e adolescentes em cada espaço social, 

em especial no trabalho e na escola, fundamentam ações e projetos destinados a eles, os quais 

visam ao seu direcionamento e à promoção do seu desenvolvimento pessoal e profissional. 

Apoiados nessa linha, que ressalta a ameaça que esses indivíduos representam, quando 

carentes de orientação apropriada para a aquisição de hábitos e experiências indispensáveis ao 

seu ajustamento, muitos programas e políticas, destinados aos adolescentes e aos jovens 

reforçam a ideia de que eles estão expostos a uma série de riscos próprios a essa fase de vida, 

que se manifestam pela violência ou mesmo pela dificuldade de identificação. 

Voltando a focar em risco, este conceito encontra-se associado a diversos domínios 

como a Medicina, Sociologia, Psicologia ou Economia, entre muitos outros. Contudo, é 

comum a estes domínios, que a magnitude do risco seja descrita como a probabilidade de um 

acontecimento negativo específico acontecer pela presença ou ausência de um determinado 

fator ou conjunto de fatores (Coie et al., 1993). 

Tradicionalmente o risco é concebido como um marcador ou fator preditor de 

acontecimentos indesejáveis num dado contexto, afetando o desenvolvimento considerado 

normal da criança ou jovem (Cowan, Cowan, & Schulz, 1996). No entanto, mesmo em 

populações consideradas de risco, existem alguns indivíduos mais susceptíveis do que outros 

a serem afetados, nomeadamente pela emergência pluridimensional de fatores biológicos, 

características de personalidade, condições socioculturais, ou o próprio ambiente familiar. A 
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presença/ausência ou a qualidade de cada um desses fatores pode fazer com que a situação de 

risco se torne eminente (Marques-Teixeira, 2000). 

O entendimento sobre vulnerabilidade, risco e proteção parece impossível de ser 

dissociado de fatores contextuais como aspectos individuais e relacionais. Segundo a 

perspectiva de Luthar e Zigler (1991), os jovens podem ser resilientes perante um domínio, 

mas mostrar grandes dificuldades em outros domínios. Nesse sentido, a resiliência não deve 

ser entendida como uma característica pessoal exclusiva de alguns indivíduos (como fatores 

de personalidade ou a inteligência), mas sim enquanto construto longitudinal que se traduz 

num processo que não deve ser separado do percurso desenvolvimental dos adolescentes 

(Luthar, Cicchetti & Becker, 2000). 

Torna-se mais coerente se falarmos em “processos resilientes” que são, em suma, o 

resultado da adaptação do ser humano a acontecimentos adversos – neste texto em específico, 

dos jovens - tendo em conta fatores individuais, relacionais e contextuais (Davis, 2000). 

Somente adotando esta noção, de processos resilientes, é que se torna possível descrever 

casos de jovens que atravessam situações de risco e mesmo assim possuem estabilidade e 

recursos psicológicos, apresentando habilidades interpessoais que os tornam aptos a responder 

de forma adaptativa às adversidades (Cowan et al., 1996). 

A maneira como o jovem encara as dificuldades que a ele se apresentam, remete ao 

âmbito experiencial e ao significado que retira dessas experiências. A significação 

desenvolve-se mediante a percepção das vivências, quer sejam positivas ou negativas, assim 

como da resposta que este é capaz de dar. O jovem cria, dessa forma, configurações 

experienciais compostas de percepções relativas a si, às relações de si com o outro, com o 

meio e com a vida em geral, criando significados face às diversas apreensões realizadas 

durante as vivências (Rogers & Kinget, 1975). 
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Por outro lado, mesmo que os fatores de risco e de proteção desempenhem um papel 

relevante para a compreensão do desenvolvimento da vinculação, é de domínio científico há 

muito tempo, que trajetórias semelhantes podem originar diversos desfechos de vida 

(princípio da equidade e finalidade), da mesma forma como os mesmos desfechos podem 

provir de diferentes trajetórias (princípio da multifinalidade), e que não podemos a partir daí 

prever o desenvolvimento futuro dos jovens face aos acontecimentos de vida adversos (Luthar 

et al., 2000). 

O que foi lançado neste capítulo, sobre vulnerabilidade, risco e atitudes juvenis, que 

surgem perante tais eventos como forma de proteção ou não, é tratado com muita convicção 

de que o trabalho é para muitos - especialmente para as políticas públicas governamentais 

acerca da inserção laboral - fonte de prevenção para diversas mazelas sociais. Apesar de haver 

discordâncias quanto à homogeneidade dos programas, ignorando características 

socioculturais de um país com dimensões continentais, onde políticas de prevenção e inserção 

social são executadas com foco na empregabilidade de jovens e adolescentes, é realmente 

importante o fortalecimento destes programas de valorização juvenil. 

Entretanto, pouco se discute nas searas responsáveis por decisões, qual o efeito que as 

escolas – estrutura física, quadro de funcionários com profissionais suficientes e qualificados, 

ensino comprometido e de qualidade - oferecidas no ensino público brasileiro acarretam nos 

alunos que fazem uso destas instituições. Como as escolas tratam de oferecer ensino de 

qualidade e assim fomentar a geração de cidadãos críticos e pensantes, além de autônomos 

para buscar seu espaço no mercado de trabalho, o que é feito para considerar e respeitar 

aspectos subjetivos como autoestima? É preciso focar mais atenção também a estas 

características, para que o jovem sinta, ou fortaleça ainda mais sua noção de que pode atingir 

seus objetivos, sejam eles quais forem. 
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1 - Adolescência e Perspectiva de Futuro 

Adolescentes e jovens fazem planos e elaboram perspectivas sobre o que mais lhes 

convier, mas geralmente, será sobre suas próprias vidas; já os adultos, procuram realizar 

sonhos futuros que permitam condições de convivência em sociedade. Ferreira (1979) 

afirmou que na adolescência, os projetos de vida são ricos em detalhes e muito abrangentes, 

pois o indivíduo percebe toda a sua vida à frente, dispondo dela conforme suas fantasias e 

desejos determinem. 

Cárdenas (2000), afirma que o adolescente se encontra num processo de conquista de 

autonomia e para ele o futuro se coloca como uma interrogação. O presente é objeto de 

constante questionamento, enquanto seus investimentos subjetivos são potencialmente 

capitalizados para o futuro. O adolescente vive no campo das virtualidades, o que o move à 

reflexão acerca do que pode vir a ser, buscando integrar suas experiências passadas, 

desenvolvendo a consciência de ser autor de seu próprio destino. 

Desta forma, o jovem sonha em se tornar algo que muito provavelmente não 

alcançará, como tornar-se super-herói, astronauta, piloto de corrida. Assim como, a medida 

que alcança a maturidade, começa a tentar definir sua identidade profissional, pensar sobre 

qual a melhor opção para si de curso superior, e passa a olhar, preocupado, para o mercado de 

trabalho, porque será por meio da profissão e do retorno financeiro que esta proverá, que será 

possível alcançar sonhos como: possuir uma casa, pensar em viagens e constituir família. 

Porém, em tese, os melhores empregos, aqueles que poderão suprir as necessidades futuras de 

um jovem, são conquistados por quem possui melhor qualificação, maior base de estudos. 

Expectativas, aspirações, perspectivas, projetos de vida e projetos de futuro são 

diferentes termos utilizados pela literatura científica abordando o mesmo conceito. Todos 

fazem referência à crença, planejamento ou esperança de realizar ou ver realizado algo em 

tempo futuro. Neste trabalho, os respectivos termos serão considerados como sinônimos.  
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Este texto não tem por objetivo fechar uma definição sobre o que é perspectiva de 

futuro, mas para melhor delimitar as questões abordadas no instrumento utilizado e 

possibilitar um direcionamento teórico, é adotado aqui, assim como foi feito no trabalho de 

Oliveira e Saldanha (2010), a perspectiva de Locatelli, Bzuneck e Guimarães (2007). Estes 

autores consideram a perspectiva de futuro como a antecipação, no presente, de metas futuras, 

referindo-se assim, ao grau e ao modo pelo qual o futuro cronológico de um indivíduo é 

integrado ao espaço de vida presente, por meio de processos motivacionais, sejam estas metas 

relativamente próximas (como concluir o ensino médio e passar em alguma universidade, por 

exemplo) ou mais distantes (como engajar-se em um emprego que assegure boa qualidade de 

vida). Estes exemplos estão presentes no instrumento, que será descrito na seção adequada 

(ver seção de Anexos), e que será utilizado para investigar a perspectiva de futuro. 

Em uma pesquisa sobre perspectivas futuras em adolescentes, estudantes vinculados a 

três tipos de instituições: escolas particulares, públicas e escolas destinadas a jovens carentes 

ou em situação de rua, fez uma comparação entre os projetos para um tempo futuro (Günther 

& Günther, 1998). Com o objetivo de verificar as perspectivas futuras dos respondentes, foi 

aplicada uma escala de 11 itens a 335 jovens de ambos os sexos, com idades variando entre 

11 e 19 anos. Os resultados mostraram que as perspectivas de futuro, quanto às oportunidades 

para crescimento educacional e profissional, são fortemente marcadas pelas experiências dos 

adolescentes nos três tipos de escolas. Segundo os autores, os jovens em condições de 

frequentar uma escola particular revelaram melhores chances de vida e melhores aspirações 

quanto ao futuro. Não frequentar escola particular foi associado à menor esperança de ter um 

emprego que garanta boa qualidade de vida e de possuir casa própria. Paralelamente, observa-

se que “para os que estudam numa escola para jovens carentes, as expectativas de futuro são, 

como no presente, pequenas, singelas, sem esperanças” (Günther & Günther, 1998 p. 204). 
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Outro trecho do artigo afirma (Günther & Günther, 1998) que os jovens que são 

provenientes de escolas particulares têm melhores expectativas quanto ao futuro. Conforme 

eles, "a percepção de acesso às futuras oportunidades são mediadas pelo ambiente social mais 

amplo" (p. 204). Para os alunos de escola pública, o ambiente social não tem sido favorável 

ao ingresso na universidade e no mercado de trabalho. Estudar não tem representado a porta 

de acesso a uma vida de melhor qualidade para esses jovens que, mesmo quando conseguem 

ultrapassar o gargalo do acesso, não se sustentam no sistema, dadas as características da 

jornada acadêmica universitária que impossibilita a conciliação com o trabalho. 

No sentido oposto, o estudo de Campos, Del Prette e Del Prette (2000) percebeu que a 

expectativa por um futuro promissor, uma vida melhor, é perspectiva de jovens provenientes 

de escola pública e/ou voltadas para jovens carentes, que acreditam que a maneira para 

conquistar este futuro, o caminho é trilhado por meio dos estudos e do trabalho. No estudo de 

Maciel, Brito e Camino (1997), foi constatado que 77% dos adolescentes apresentaram bons 

níveis de perspectiva de futuro, citando como caminho para realização destes desejos, 

aumento de empenho nos estudos e a obtenção de emprego fixo. 

Os estudos de Carpena (1999) confirmam entre outras coisas, que as expectativas de 

futuro de jovens em geral, inclusive os de escola pública, estão ligados à área profissional, 

seguidos por aspectos materiais, de segurança ou bem-estar e afetivos. Na avaliação de lócus 

de controle sobre expectativas de futuro, houve a predominância do lócus de controle interno, 

por meio do qual os adolescentes informaram que dependiam deles próprios para alcançar os 

objetivos, da própria capacidade de trabalhar, estudar, mudar de vida, ter disciplina. De 

acordo com Carpena (1999), o fato de não haver computação de respostas como lócus externo 

pode sugerir que os meninos entrevistados entendam o futuro um aspecto que pode ser 

direcionado por eles próprios. A família tem um papel crucial na construção dos projetos de 

vida, dos valores e crenças dos adolescentes (Wagner, Falcke & Meza, 1997). Partindo-se 
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deste pressuposto, faz-se necessário pensar sobre a possibilidade de que as crenças de outras 

pessoas, como familiares e funcionários de instituições como a escola, possam influenciar as 

percepções de adolescentes a respeito delas mesmas e de suas vidas no futuro. 

As pesquisas acima destacadas não priorizam em seus textos o cruzamento das 

informações de sobre perspectiva de futuro com dados biosociodemográficos dos 

participantes de seus estudos. Olhar o constructo por este prisma pode permitir que os dados 

sejam correlacionados e desta forma identificar os possíveis aspectos que venham a 

influenciar no desenvolvimento de perspectivas de futuro, a exemplo da qualidade da 

escola/ensino, e dos níveis de autoestima que cada sujeito carrega consigo mesmo. Este 

trabalho é norteado pela crença de que não necessariamente há uma visão entre ter ou não ter 

perspectivas, ou que elas sejam positivas ou negativas em relação ao futuro. 

Quase nada na vida de um ser humano é estático, e assim não pode ser considerado de 

forma diferente com relação à sua perspectiva de futuro. O tempo inteiro, um ser humano está 

passando por processos de construção, de mudanças, de fortalecimento de atitudes e valores. 

Cada evento que ocorre na vida de alguém, independente da fase do desenvolvimento que for, 

há interferência na forma como se idealiza “o ou os” projetos de futuro. 

Há o entendimento, neste trabalho, de que a construção de aspirações de um 

adolescente, é transpassada pela cultura e pelos costumes de um lugar, pela vinculação com a 

escola e seu histórico de sucessos ou fracassos, da renda familiar e própria, e com a 

autoestima. 

2 - Adolescência e Perspectiva de Futuro: Escola 

O processo de escolarização tem uma relação direta com a definição da identidade 

pessoal e até com a escolha vocacional futura, pois facilita e estimula o desenvolvimento 

cognitivo do adolescente, que aprende a pensar e a conhecer suas capacidades e 

potencialidades. Além disso, a escola como um todo pode oferecer informações relevantes 
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acerca de várias profissões e seus requisitos mínimos e prepará-los para o mercado de 

trabalho. 

Todo adolescente deve frequentar a escola, é lei, é exigência social. Há muito já se 

questiona como é a motivação para aprender, entre aqueles que frequentam a escola. Stipek 

(1998), apoiado em pesquisas, aponta que existem problemas motivacionais diferentes de 

acordo com a série em que o aluno se encontra. À medida que a escolaridade avança, há uma 

diminuição do interesse pelo estudar e um aumento da dúvida quanto à própria capacidade de 

aprender e mesmo, a motivação para continuar perseverando nos estudos. 

A importância de se imaginar o futuro para entender a motivação, seja para qual 

aspecto for, e o comportamento humano é presente desde os anos 30 do século passado 

(Husman & Lens, 1999; Schoen-Ferreira, Aznar-Faria & Silvares, 2003), quando se entendia 

que o presente de um indivíduo é composto por seu passado e por seu futuro. Ou seja, 

considerava-se a perspectiva de tempo como uma orientação para situações futuras, que 

demanda a capacidade de ter antecipação de resultados ou consequências futuras no 

comportamento presente. 

Deve-se levar em conta a maior ou menor distância que as metas tem de um objeto 

presente e que são processadas pelo indivíduo, daí surgindo diferenças individuais na 

extensão ou profundidade da perspectiva de futuro. Schoen-Ferreira et al. (2003) afirmam que 

um indivíduo com perspectiva de futuro mais curta define suas metas num futuro próximo, 

pois somente um futuro cronológico próximo é parte de seu mundo (finalizar a dissertação 

para poder se dedicar as provas de doutorado, por exemplo). No entanto, aquele sujeito que 

possui uma perspectiva de futuro mais longa, possui mais metas de longo prazo do que metas 

de curto prazo, e apresenta mais chances em manter bons níveis de motivação para eventos ou 

ações em que os resultados estão localizados em um futuro distante (Husman & Lens, 1999; 

Lens, Simons & Dewitte, 2002). 
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As diferenças individuais sobre a perspectiva de tempo futuro apresentam, segundo 

pesquisas, consequências motivacionais que afetam a intensidade do esforço na motivação 

para a aprendizagem escolar. Estudos como o de Zaleski (1994, apud Lens et al., 2002) 

descobriu, comparando indivíduos em função da distância psicológica da perspectiva de 

futuro, que as pessoas que apresentam perspectiva de futuro mais longas são mais persistentes 

em suas metas e mais satisfeitas nas ações orientadas a metas presentes. Esta motivação pode 

ser explicada pelo fato de as pessoas estabelecerem espécies de submetas, de alcance mais 

próximos, que ajudam na manutenção de atitudes que são fundamentais para a meta final, 

localizada em um futuro mais distante. 

A formação da perspectiva de futuro é moderada por variáveis como idade 

cronológica, nível socioeconômico e também possivelmente inteligência (Locatelli, Bzuneck 

& Guimarães, 2007). De acordo com Lens et al. (2002), no início da adolescência, os jovens 

começam a desenvolver uma perspectiva de futuro realista, que se expande até o meio da 

vida, em geral. Daí por diante, pela própria diminuição da perspectiva de vida, conquistas e 

aumento de maturidade, esta perspectiva de tempo futuro tende a diminuir. Por outro lado, 

jovens de nível socioeconômico mais baixo tendem a ter uma perspectiva de futuro mais curta 

que os de nível social médio. Dois aspectos da perspectiva de futuro são importantes e devem 

ser explicados: o aspecto cognitivo e o dinâmico; descritos por De Volder e Lens (1982, apud 

Husman & Lens, 1999). 

O aspecto cognitivo refere-se à percepção de instrumentalidade - a capacidade do 

indivíduo de antecipar no presente não somente as consequências imediatas de uma ação 

(aplicável, útil), mas também as de longo alcance. Para os estudantes que apresentam 

perspectiva de futuro longa, é possível antecipar de modo mais fácil as implicações de suas 

tarefas no presente, para alcançar suas metas localizadas no futuro e elaborar seus planos e 
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projetos. Por consequência, aumentará o valor de instrumentalidade ou de utilidade das ações 

presentes, incrementando a motivação para aprender e realizar as tarefas na escola. 

Já o aspecto que é considerado dinâmico dentro do constructo perspectiva de futuro 

engloba a disposição para valorizar uma meta, seja ela mais próxima ou bastante distante. As 

pessoas se sentem motivadas quando há a expectativa real de que seus comportamentos 

ofereçam resultados sobre os quais haja algum interesse, sejam aplicáveis à realidade, e em 

que o valor atribuído aos resultados é alto. 

Pesquisadores tem procurado responder como a escola influencia na motivação do 

aluno e no seu interesse por aprender. Desde a década de 80 do século XX, pesquisadores 

mostraram interesse sobre o assunto, como o estudo de Van, Lens e Nuttin (1987), executado 

com 230 participantes, em que estudantes do ensino médio, com idades entre 17 e 19 anos, na 

Bélgica, mostrou que quando adolescentes veem a escola como sendo importante para obter 

sucesso no futuro, estes apresentam maiores níveis de motivação se comparados com aqueles 

que percebem a escola como uma instituição menos importante. Este estudo também mostrou 

que, quando o aluno tem elevada noção de que desenvolver-se bem na escola significa ter um 

futuro mais promissor, são maiores os resultados obtidos nesta escola. 

No estudo capitaneado por Lens e Decruyenaere (1991) para verificar a motivação e 

desmotivação de alunos do ensino médio, os autores mediram a motivação dos alunos durante 

o processo de aprendizagem observando entre outras variáveis, a postura dos alunos em 

relação ao futuro, seguindo o trabalho de Van Calster, Lens e Nuttin (1987). Como resultado, 

confirmaram a hipótese de que a aprendizagem feita em ambiente de boa qualidade, em 

escolas com grande estrutura de ensino e professores qualificados, favorecem altas realizações 

na escola e gera um clima de valorização, aplicabilidade de tudo o que é ensinado para o 

futuro de cada indivíduo, levando a um aumento da motivação para continuar a estudar. Os 

alunos percebem a aprendizagem e o ambiente escolar como ferramentas para alcançar 
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objetivos que estão locados no futuro. Portanto, pesquisas têm apontado para diferenças 

individuais entre os estudantes que percebem os diversos aspectos da perspectiva de futuro 

que envolve seu trabalho escolar e que afetam sua motivação para o estudo. 

Em linhas gerais, é possível perceber que muitos alunos acabam indo para a escola, 

não pelo prazer em aprender, e sim por obrigação, imposta pela sociedade, que acredita que a 

educação é importante para um bom futuro profissional e para a formação enquanto cidadão. 

Pais e professores são fundamentais no reforço sobre a ideia de que a escola é fundamental 

para preparar o jovem para o futuro. 

Embora a perspectiva de futuro possa aumentar a motivação do aluno, é necessário 

também por parte da escola, pais, professores, promover a motivação destes para as tarefas 

escolares presentes, em função da utilidade para seu futuro, seja próximo ou mesmo distante. 

A sugestão de Lens et al. (2002) é que a Psicologia Educacional deveria reconsiderar o 

papel da perspectiva de tempo futuro na motivação do aluno para aprender. Quando o aluno 

apresenta uma instrumentalidade que é caracterizada pela relevância futura de uma tarefa, e 

sente que esta é regulada internamente, ou seja, por ele próprio, pode sentir-se autônomo e 

autodeterminado. 

Como resultado, seu esforço é intensificado e persistente em atividades presentes no 

contexto escolar, ou seja, um comportamento orientado ao futuro pode ser autorregulado, 

desde que este aluno sinta-se autônomo em sua escolha futura e que esteja sob a “tutela” 

educacional de uma instituição comprometida com a educação deste jovem, fornecendo a ele 

mais instrumentos motivacionais e educação de qualidade, do que necessariamente, aparatos 

tecnológicos. 

De acordo com Oliveira, Pinto e Souza (2003), os adolescentes que têm a 

oportunidade de chegar ao ensino médio são desafiados a definir um projeto de futuro. Eles 

devem consolidar a um só tempo opções que integram profissão, formação e emprego, sem 



53 
 

dizer as necessárias escolhas afetivas. A velocidade das transformações sociais, as incertezas 

econômicas globais, os avanços tecnológicos são fatores que contribuem para transformações 

marcantes no mundo do trabalho na atualidade, tornado as escolhas no campo profissional 

particularmente difícil para os jovens. Talvez, pela complexidade das escolhas, esta fase é 

marcada por incertezas e dúvidas, na qual muitos adolescentes se sentem confusos e com 

dificuldade de estabelecer opções. 

O estudo de Oliveira, Pinto e Souza (2003), por exemplo, investigou as perspectivas 

de futuro de adolescentes de diferentes inserções sociais da cidade de Brasília. Participaram 

dessa pesquisa 48 adolescentes matriculados no terceiro ano do ensino médio e os resultados 

mostraram que os alunos possuíam níveis semelhantes de preocupação com a carreira 

universitária e profissional e que eles, independentemente do gênero e do contexto 

institucional, têm perspectivas mais positivas em relação à continuidade dos estudos que em 

relação à transição ao mundo do trabalho, assunto este que será discutido no próximo tópico. 

3 - Adolescência e Perspectiva de Futuro: Trabalho 

A população juvenil é um dos segmentos sociais que mais sofrem as consequências 

das transformações do trabalho, da reestruturação produtiva, da elevada competitividade e do 

desemprego; sofrem bastante os jovens, por causa da cultura de desempenho, da excelência, 

da competição exacerbada e da produtividade (Câmara, Sarriera & Pizzinato, 2004). O 

sofrimento juvenil perante a inserção trabalhista é agravado com o preconceito e a 

precariedade da educação oferecida pelo sistema escolar. 

Durante o processo de desenvolvimento humano, o caminho natural é de progressiva 

independência. Nos primeiros anos, a vida de um humano é de completa dependência e, 

gradualmente, há o desenvolvimento de sua autonomia. A etapa da juventude caracteriza-se 

pelo movimento de concretização dessa independência, conquistando-a, entre outras 

maneiras, por meio do trabalho, aprendendo uma profissão. 
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A questão do trabalho é uma das grandes preocupações da juventude e também o é no 

campo das políticas públicas para a juventude. Existe uma convicção generalizada de que é 

necessário desenvolver programas e ações que melhorem a situação atual, levando-se em 

conta o aumento da vulnerabilidade deste grupo social, a limitada oferta de oportunidades, e 

as especificidades da condição juvenil contemporânea (Andrade, 2008). 

Diante de um cenário de altas taxas de desemprego, e de desestruturação e 

precarização do trabalho, a reação da juventude não soa muita confiança, o que mais se vê são 

jovens com receio do que está por vir no futuro. Hoje, jovens de todas as classes e situações 

sociais expressam inseguranças e angústias ao falar das expectativas em relação ao trabalho, 

no presente e no futuro. Eles vivenciam, de modo sofrido e dramático, o que alguns 

estudiosos têm chamado de “medo de sobrar” (Novaes, 2007). 

Apesar de tantas dúvidas, medos e inseguranças, faz-se notar que a juventude 

brasileira em sua diversidade é trabalhadora (Druck, Oliveira & Jesus, 2010), seja este 

trabalho por maturação social, seja por necessidade de ter sua própria renda, como conquista 

pessoal, ou como forma de sustento próprio ou mesmo de sua família, comum em extratos 

econômico-sociais mais baixos. Nas camadas populares, o trabalho começa cedo, na 

adolescência e, mesmo, na infância (Guimarães, 2005). 

Logo de início, esses jovens vivenciam formas precárias de inserção e vêm integrando 

o maior número entre o conjunto dos desempregados. Dados do Dieese, de 2005, mostram 

que naquele ano, em São Paulo, entre os jovens que estavam inseridos na força de trabalho, 

aproximadamente 32,6% estavam desempregados. Segundo a mesma fonte, o desemprego, 

que já é bastante preocupante, recai particularmente sobre o grupo etário de 16 a 17 anos. 

Mais recentemente, dados da Organização Internacional do Trabalho [OIT], de 2009, 

apresentados por Druck et al. (2010), apontaram mudanças relacionadas à população jovem 

brasileira. Entre 1991 e 2008, os dados mostram uma redução “daqueles que vivem do 
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trabalho”. Uma das razões encontradas refere-se “ao aumento da proporção de estudantes no 

grupo etário de 15 a 19 anos (...)”, que passaram de 31,1% em 1992 para 47,9% em 2008. 

No entanto, ao analisar a situação dos jovens adolescentes das camadas populares, a 

realidade é distinta, uma vez que, comumente, há, já nesse período da vida, a necessidade da 

geminação do trabalho com o estudo (Oliveira, 2001), de formas de ocupação que lhes 

garantam algum rendimento, tanto para o consumo próprio quanto familiar. Nesta faixa de 

idade, a procura, em geral, resulta em formas precárias de inserção. 

Entre os estudos que tratam sobre emprego para jovens, é comum perceber que há 

grande dificuldade de inserção destes no mercado de trabalho, analisando esta percepção por 

meio das elevadas taxas de desemprego – 46% da população desempregada, segundo dados 

da OIT – e de informalidade nesse segmento populacional (Druck et al., 2010). 

Essas dificuldades são ainda maiores para aqueles na faixa etária dos 15 aos 17 anos, 

portanto, sem idade adequada para o ingresso no mercado de trabalho, mas que buscam na 

inserção trabalhista, as repostas para as expectativas no interior da família, dela fazendo parte, 

segundo um conjunto de obrigações recíprocas (Sarti, 2004), o trabalho remunerado dos 

filhos. 

Como aponta Montali (2000), os componentes das famílias que estão sendo mais 

afetados ao acesso a empregos de qualidade são os jovens e os muito jovens, especialmente os 

menores de dezoito anos, evidenciando, segundo a autora, a precariedade de inserção do 

adolescente, de ambos os sexos, no mercado de trabalho. 

Assim, no mercado de trabalho, os obstáculos colocados aos jovens são muito 

potencializados quanto mais novos forem os adolescentes. Além da nova precarização social 

do trabalho (Druck et al., 2010) que a todos atinge, instituindo a instabilidade, a fragilidade 

dos vínculos e a insegurança permanente, os adolescentes que procuram trabalho vivenciam o 
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acirramento dessas condições, contabilizando os maiores índices de desemprego entre a 

população jovem. 

Por outro lado, para aqueles um pouco mais velhos, que estão saindo ou já saíram da 

adolescência, há a possibilidade de serem incorporados em espaços de trabalho nos quais há 

valorização da ausência de experiência anterior e da ausência dos “vícios” de trabalho. Trata-

se da ideia atual de “formação” do trabalhador da maneira que o empregador considera mais 

apropriada (Oliveira, 2006). Esse conceito acompanha a valorização da juventude (Unicef, 

2011), do “novo”, no momento contemporâneo. 

A juventude é cada vez mais compreendida como um valor a ser cultivado, também 

em decorrência do seu prolongamento. Tomada como um valor que a relaciona à disposição e 

à alegria (Oliveira, 2001, 2006), a juventude também é valorizada no mercado de trabalho 

(Augusto, 2005; Oliveira, 2006), quando relacionada à capacidade inovadora, traço que a 

distingue e é de fundamental importância “num mundo em constante transformação”, salienta 

Augusto (2005). 

Todavia, se a juventude expressa ambivalências como: ser sério x ser imaturo; ser 

audacioso x ser inexperiente; impulsivo x indeciso (Augusto, 2005), é especialmente na 

adolescência, ainda que com variações de recortes etários, que os aspectos negativos são mais 

exaltados, atrelados à ideia de risco e da necessidade de ocupação (Sposito & Corrochano, 

2005). 

Em oposição à ideia acima, Oliveira (2011), acredita que jovens em idade escolar que 

por algum motivo também trabalham, podem fazê-lo não apenas pelo fato de que trabalhar 

possibilita o seu distanciamento da desordem, do risco ou pela necessidade de ocupação. Para 

o autor, o trabalho possibilita seu reconhecimento como estudante que também pertence a um 

grupo de apoio e proteção – a família –, participando, em ambas as esferas, de códigos de 

obrigações que atualizam e reafirmam seu lugar nesses campos simbolicamente constituídos 
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como espaços sociais legítimos. Fazer parte desses universos, os espaços do trabalho, da 

escola e da família, significa auto-afirmar a si mesmo como ser social, detentor de direitos 

que estruturam, também simbolicamente, o seu lugar na e perante a sociedade, longe da 

marginalidade. 

Segundo Dayrell (2007, p.1007), é possível constatar a existência de uma nova 

condição juvenil no Brasil, “O jovem que chega às escolas públicas, na sua diversidade, 

apresenta características, práticas sociais e um universo simbólico próprio que o diferenciam e 

muito das gerações anteriores”. Essa mudança nos jovens que chegam à escola não se 

restringe as diferenças culturais entre gerações, mas também as diferenças de classe, devido às 

mudanças que levaram ao maior acesso das classes populares às escolas públicas. 

Com o aumento do número de estudantes frequentando o Ensino Médio, o ingresso no 

Ensino Superior não pode ser garantido pela escola, mas, como afirma Sposito e Galvão 

(2004, p. 348), a referência que norteia as práticas escolares dos professores é a preparação 

para o vestibular: “Além da natureza intrinsecamente excludente deste objetivo, decorrente da 

pequena capacidade de acolhida do Ensino Superior público, sua permanência reitera esses 

três anos de escolaridade como fase intermediária, algo situado entre, sem um sentido 

intrínseco”. Xavier (2008) também aborda esta questão trazendo, além do vestibular, o Enem 

(Exame Nacional do Ensino Médio) como um importante definidor de conteúdos. 

A autora destaca que ao final da Educação Básica serão formados cidadãos, e o tipo de 

conhecimento que um jovem cidadão precisa é que deve ser discutido para que o ensino tenha 

sentido no presente. Além da dificuldade de acesso ao Ensino Superior, a demanda por maior 

escolarização associada à diminuição da oferta de empregos constituem transformações que 

tem atingido a juventude brasileira (Menezes, 2001), uma vez que a continuidade nos estudos 

não garante emprego e mobilidade social. 
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A ideia de moratória social juvenil, aquela que permite aos jovens que posterguem sua 

atuação trabalhista na sociedade, favorecendo que estes passem mais tempo estudando, 

buscando qualificação, foi proposta por Margullis e Urresti (2008), e parece ser uma realidade 

apenas para jovens dos setores médio e alto, que possuem, geralmente, oportunidades de 

estudar, e adiar seu ingresso nas responsabilidades da vida adulta. 

Aos integrantes das camadas populares, são restritas as oportunidades de vivenciar 

esse processo de moratória, uma vez que ingressam precocemente no mundo do trabalho e 

assumem responsabilidades familiares com menor idade (Margullis & Urresti, 2008). Os 

recursos que brindam a moratória social não estão distribuídos uniformemente nos diversos 

aspectos sociais, o que faz com que o período juvenil nos setores populares seja mais curto 

em relação às classes média e alta (Margullis & Urresti, 2008). 

De acordo com Thomé, Telmo e Koller (2011), outro aspecto a considerar é que o 

projeto profissional dos indivíduos já começa a ser construído desde a infância, influenciado 

pelas representações sociais das profissões, principalmente a dos pais. Para muitos jovens, a 

experiência ou a inexperiência de inserção no mercado laboral torna-se fator fundamental no 

processo de formação de sua identidade (Bajoit & Franssen, 2007; Sarriera, Silva, Kabbas & 

Lopes, 2001). No Brasil, o contexto de inserção laboral dos jovens mostra-se desfavorável em 

determinados aspectos, pois a fragilidade e a instabilidade do contexto mercadológico podem 

tornar o jovem mais vulnerável ao entrar no mercado de trabalho. 

Portanto, as condições de trabalho dos jovens, quando desprotegidas, podem 

vulnerabilizá-los, porque o trabalho quase sempre interfere na educação de meninos e 

meninas, além de submetê-los a riscos físicos e psicológicos, como acidentes, exposição a 

substâncias tóxicas, a movimentos repetitivos que comprometem a saúde desses adolescentes, 

ainda em fase de desenvolvimento. Além disso, por ser quase sempre ilegal (estima-se que 

80% dos adolescentes que trabalham o fazem sem registro na carteira de trabalho), o trabalho 
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dos adolescentes acontece de maneira desprotegida, sem a cobertura da legislação trabalhista 

e da vigilância de esferas governamentais e da sociedade civil organizada, como sindicatos e 

ONGs (Unicef, 2011). 

Falar sobre os aspectos negativos encontrados por órgãos oficiais em relatórios sobre a 

situação do emprego no Brasil é importante para que nunca sejam escondidas tais situações, 

mas é importante ressaltar que, apesar de a inserção precoce no trabalho desfavorecer 

processos de qualificação de mão de obra, em muitos casos, estes jovens, ao não trabalhar 

sofrem com todas as mazelas que o desemprego pode acarretar, apresentando-se aí processo 

de duas vias. 

Mesmo não sendo o ideal, o trabalho ainda favorece condições para a redução de 

vulnerabilidade, sendo que a luta por políticas de equidade trabalhista, inserção formal para 

jovens e adolescentes deve continuar em pauta até que seja possível ver melhoras nos 

números oficiais. 

A dificuldade de inserção no mercado de trabalho tem sido percebida, até a atualidade, 

como o principal componente negativo de sua condição juvenil, vulnerabilizando-os (Unicef, 

2011). De acordo com Thomé et al. (2011), no mundo e sem exceção, no Brasil, este 

panorama é preocupante: o desemprego atinge 3,5 milhões de jovens com idades entre 

dezesseis e 24 anos, cerca de 45% da força de trabalho nacional. 

Apesar das dificuldades, os dados do Ministério do Trabalho apontam que no ano de 

2009, Sergipe empregou formalmente 49.947 jovens entre 14 e 24 anos, sendo o município de 

Aracaju responsável por 27.144 desses empregos. Diferentemente de 2008, quando o 

município contratou 24.921 pessoas. Um dos grandes aliados desse aumento é a maior 

fiscalização do Ministério do Trabalho para o cumprimento do “Programa Aprendiz Legal”, 

que se apoia na Lei 10.097/2000 e determina que toda empresa considerada de médio e 

grande porte devem contratar funcionários entre 14 e 24 anos para capacitação profissional, o 
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que inclui atividades práticas e teóricas, através de cotas que representam entre 5 e 15% do 

valor total de seus funcionários efetivos. 

A baixa adesão à Lei do Aprendiz – seja por falta de experiência das empresas, pouco 

investimento na qualificação dos aprendizes e a ainda insuficiente fiscalização por parte do 

Ministério do Trabalho – é outra evidência da dificuldade para difundir o trabalho decente 

para adolescentes no Brasil. Dados da Relação Anual de Informações Sociais (Rais) mostram 

que em 2009, havia 155,1 mil aprendizes contratados no Brasil, sendo 1.947 em Sergipe – um 

aumento significativo se comparado à situação em 2005, quando havia 59,3 mil adolescentes 

nessa situação (Ministério do Trabalho e Emprego, 2009). Mesmo assim, esses números ainda 

estão distantes do potencial, calculado em 1,2 milhão de adolescentes pelo Ministério do 

Trabalho e Emprego, em 2010. 

De maneira ampla, a inserção dos jovens no trabalho tem ocorrido de forma cada vez 

mais precária em um contexto laboral marcado pela informalidade e pelo desemprego. Em 

geral, o ingresso dos jovens no mercado de trabalho inicia-se com vínculos ocupacionais mais 

frágeis e transitórios (estágio, programas de capacitação), até estabelecimento de um vínculo 

mais duradouro. As mudanças no mundo do trabalho trouxeram para toda a População 

Economicamente Ativa (PEA) intensas transições em diferentes situações ocupacionais. Os 

jovens, no entanto, parecem ser os mais afetados (Camarano & Melo, 2006). 

Outro aspecto a considerar é que a política neoliberal adotada pela economia 

globalizada causa, em última instância, a precarização das relações de trabalho e, 

consequentemente, o desemprego, o que eleva a vulnerabilidade social, a pobreza e a exclusão 

(Lima & Minayo-Gomes, 2003). Para Thomé et al. (2011), a dificuldade de se discriminarem 

essas situações gera sofrimento nos jovens, ao atribuírem a si próprios as causas da 

incapacidade de se integrar ao mercado de trabalho (Gonçalves, 2008; Lehman, 1998). Na 
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sociedade do trabalho, a pessoa passa a ter um valor correspondente à importância de seu 

trabalho ou à sua capacidade produtiva (Mattos, 1992). 

Entre os adolescentes que trabalham, a situação mais comum é a de combinação 

“trabalho e estudo”. Dos meninos e meninas de 12 a 17 anos que trabalham 82% deles 

também estão matriculados na escola (Unicef, 2011). Entretanto, a matrícula é apenas um 

primeiro passo no processo de educação de um adolescente. Estudos e pesquisas mostram que 

adolescentes que trabalham e estudam estão mais vulneráveis ao mau desempenho na escola, 

à repetência e à evasão. Dados do Ibase (2006) revelaram que, na opinião dos jovens, não é 

possível conciliar o tempo da escola com o trabalho, pois não existe um diálogo entres essas 

duas instituições. 

Em um mundo e em um País com demandas crescentes em qualificação em todos os 

campos de atuação profissional, a combinação da entrada precoce e precária, segundo o 

Unicef (2011), no mercado de trabalho com baixa escolaridade resulta, quase sempre, em 

restrições permanentes na capacidade dos adolescentes de se aperfeiçoarem, e, portanto, na 

limitação de sua atuação profissional no mercado de trabalho informal e de baixa 

remuneração - dados da PNAD mostram que 30% das crianças e adolescentes que exerciam 

alguma ocupação não recebiam contrapartida de remuneração (PNAD, 2009). 

A precariedade do trabalho do adolescente é uma realidade, mesmo quando a atividade 

supostamente é desempenhada em conformidade com a legislação. Segundo o Unicef (2011), 

a lei estabelece três modalidades de trabalho regular para o adolescente brasileiro, a partir de 

14 anos: a aprendizagem, o estágio e o trabalho educativo. Ainda assim, relatórios do 

Ministério do Trabalho e Emprego apontam o quanto é comum o descumprimento das 

disposições legais: a falta de registro em carteira de trabalho, a realização de tarefas penosas, 

degradantes e perigosas fazem parte do cotidiano do adolescente que trabalha. 
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Perigoso, insalubre, pouco ou nada remunerado, frágil em suas relações, para o 

relatório do Unicef (2011), o trabalho do adolescente no País representa uma vulnerabilidade 

que vem cedendo apenas aos poucos, ao longo dos anos, e parece sempre se alimentar de uma 

cultura da precariedade, gerando mais um ciclo de exclusão e violação de direitos, de 

desproteção e insegurança. 

4 - Qualidade Escolar e Autoestima 

A formação da autoestima tem sido um tema bastante discutido nos estudos das 

ciências humanas, em especial nas áreas de Psicologia e Educação, principalmente sua função 

social ou mesmo sobre como se dá o processo de construção da própria autoestima e de novas 

habilidades; além de fatores que contribuem para a sua formação na infância e adolescência, 

as implicações que a autoestima tem na construção da personalidade e seus reflexos na 

relação do indivíduo com o mundo. 

Autoestima é uma avaliação que o indivíduo efetua e comumente mantém em relação 

a si mesmo (Rosenberg, 1989), a qual implica um sentimento ou atitude de valor, de 

aprovação ou de repulsa e refere-se ao quanto um sujeito se considera capaz, significativo, 

bem sucedido e valioso (Coopersmith, 1989). Pode ser entendida como um juízo pessoal de 

valor, externado nas atitudes que o indivíduo tem para consigo mesmo e nas crenças pessoais 

sobre suas habilidades, capacidades, relacionamentos pessoais e acontecimentos futuros 

(Heatherton & Wyland, 2003). 

Para Coopersmith (1989) autoestima diz respeito à forma como o indivíduo elege suas 

metas, aceita a si mesmo, valoriza o outro e estabelece suas expectativas e projetos. Este autor 

ressalta que o ponto fundamental da autoestima é o aspecto valorativo. A percepção que o 

indivíduo tem do seu próprio valor e a avaliação que faz de si mesmo em termos de competência, 

constituem os pilares fundamentais da autoestima (Avanci, Assis, Santos & Oliveira, 2007).  
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Rosenberg (1989) afirma que a autoestima pode ser avaliada segundo níveis: baixo, 

médio e alto. A baixa autoestima caracteriza-se pelo sentimento de incompetência, de 

inadequação à vida e incapacidade de superação de desafios. A alta expressa um sentimento 

de confiança e competência. Já a média, flutua entre o sentimento de adequação ou 

inadequação, manifestando essa inconsistência no comportamento. 

De acordo com Vaz Serra (1986), a autoestima é a faceta mais importante do 

autoconceito, e encontra-se associada aos aspectos avaliativos que o sujeito elabora sobre seu 

próprio respeito, baseado nas suas capacidades e desempenhos. 

A autoestima se constitui em uma experiência subjetiva, acessível às pessoas por meio 

de relatos verbais e comportamentos observáveis (Coopersmith, 1989). Heatherton e Wyland 

(2003) afirmam que, por ser um termo muito utilizado na linguagem do dia-a-dia, a definição 

de autoestima assume uma significância carregada de idiossincrasias. Assim, torna-se 

necessário distinguir a autoestima do autoconceito, já que estes termos são muitas vezes, 

utilizados como sinônimos. 

Conforme os autores acima citados, o autoconceito refere-se à totalidade das crenças 

cognitivas que a pessoa tem sobre ela própria. Segundo Vaz Serra (1986), o autoconceito diz 

respeito a tudo que a pessoa conhece sobre si, incluindo coisas como: nome, raça, crenças, 

valores, peso, altura. Em contraste, a autoestima é a resposta emocional que a pessoa 

experiencia quando contempla e avalia diferentes coisas sobre ela própria. Embora influenciada 

pelos conteúdos do autoconceito; autoestima e autoconceito designam coisas diferentes. 

Muitas das mais populares teorias sobre autoestima estão baseadas na teoria 

denominada The looking-glass self (Heatherton & Wyland, 2003). Esta teoria foi proposta por 

Cooley no início do século XX, e sustenta que o indivíduo e a sociedade não existem 

separadamente, mas sim, que é um produto do outro. Da mesma forma como nós descobrimos 

nossa aparência por meio do nosso reflexo no espelho, aprendemos sobre nossa personalidade 
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olhando a reação dos outros. Se várias pessoas nos rodeiam, acreditamos que somos 

populares. Se as pessoas riem de nossas piadas, acreditamos que somos divertidos, 

engraçados. Em outras palavras, a forma como nós vemos a nós mesmos é fortemente 

influenciada pela maneira como os outros nos veem. 

Algumas teorias apontam para a autoestima como sendo um traço relativamente 

estável da personalidade do indivíduo. Dentro desta perspectiva, a autoestima pode ser 

considerada como estável, pois é construída vagarosamente ao longo do tempo, por meio de 

experiências pessoais bem sucedidas, sendo valorizada continuamente por pessoas 

significantes. Outras teorias apontam para uma classificação variável, com a asseveração de 

que a autoestima pode ser momentaneamente manipulada ou afetada. Entretanto, uma visão 

subsequente sustenta que a autoestima pode ser considerada tanto como um estado quanto um 

traço (Heatherton & Wyland, 2003). Rosenberg (1989) sugere que o julgamento pessoal é 

formado desde a infância. Embora no início da adolescência os indivíduos sejam suscetíveis à 

maior inconstância dos sentimentos sobre si, a autoestima tende à estabilidade ao longo do 

ciclo vital (Block & Robins, 1993). 

O conceito de autoestima tem sido estudado e considerado como um importante 

indicador da saúde mental na adolescência (Andrade & Angerami, 2001). Existe uma 

correlação positiva entre autoestima, rendimento escolar e aprovação social, e tal correlação é 

virtualmente generalizável a todos os grupos étnicos e culturais (Steinberg, 1999). 

Solomon e Serres (1999), assim como Steinberg, creem numa correlação positiva entre 

autoestima e algumas variáveis sociais, tanto que os autores acreditam que um bom grau de 

autoestima é crítico para o bom funcionamento do adolescente, uma vez que ela ajuda os 

adolescentes a acreditarem e confiarem neles mesmos. Os referidos autores afirmam que a 

autoestima também afeta o adolescente na forma de lidar com o ambiente. Crianças e 
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adolescentes com boa autoestima persistem mais e fazem mais progressos diante de tarefas 

difíceis, do que aqueles com uma baixa autoestima. 

Costa (2000), afirma que a autoestima é talvez a variável mais crítica que afeta a 

participação exitosa de um adolescente com outros em um projeto. Os adolescentes com baixa 

autoestima desenvolvem mecanismos que provavelmente distorcem a comunicação de seus 

pensamentos e sentimentos e dificultam a integração grupal. 

No Brasil e em vários outros países, a temática da autoestima é pouco abordada 

cientificamente. Palavra fácil na “psicologização” das relações humanas, o tema da 

autoestima se tornou popular, graças a livros de autoajuda e pelo senso comum, o que acarreta 

dificuldades conceituais e metodológicas. De acordo com Avanci et al. (2007), se por um 

lado, a propagação superficial desse conceito traz dificuldades, requerendo esforço na 

consolidação científica de algo já inscrito no senso comum; por outro, traz vantagens, uma 

vez que é uma temática já inscrita no imaginário social. 

A premissa que norteia o trabalho é baseada no conhecimento de que pessoas 

significativas para o adolescente tomam lugar de destaque na formação da autoestima, em 

especial pais, professores e amigos (Assis & Avanci, 2003). 

Com base na descrição dos estudos acima, pode-se concluir que ter uma visão positiva 

do self (alta autoestima) é algo importante e desejável, uma vez que sujeitos com essas 

características acreditam viver em um mundo onde são respeitados e valorizados (Heatherton 

& Wyland, 2003). Contudo, a autoestima não parece ser a causa da felicidade ou sucesso 

(Dawes, 1994). Segundo Hewitt (2009), a alta autoestima surge do reconhecimento positivo 

por pares e outros considerados significativos, como pais e professores. As investigações da 

área de Educação, com foco em autoestima, tem afirmado com frequência que existe forte 

relação da autoestima com os resultados obtidos por jovens em contexto escolar (Rogers, 

1982). 
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O estudo da autoestima gerou uma vasta literatura internacional nas últimas décadas e 

a Escala de Autoestima de Rosenberg (Rosenberg, 1989) tem sido um dos instrumentos mais 

utilizados (Blascovitich & Tomaka, 1991, Heatherton & Wyland, 2003). No Brasil, esse 

instrumento foi originalmente adaptado e validado para pesquisa por Hutz (2000) e essa 

versão tem sido utilizada por vários pesquisadores. Avanci, Assis, Santos e Oliveira (2007) 

publicaram uma versão dessa escala adaptada para adolescentes. 

A autoestima é tratada como importante indicador social. O foco principal é sobre o 

papel que a escola e a família, enquanto instituições socializadoras, exercem no 

desenvolvimento da autoestima. A relação entre os jovens e a escola também merece atenção. 

Não é possível esquecer que independente do papel fundamental que a família exerce, a 

escola na sociedade atual significa um espaço não só de aprendizagem, mas também um local 

onde o jovem encontra, ou não, o pertencimento a determinado grupo social. Grupo este que 

vai permitir trocas, formação de opiniões e competências sociais, de modo formal e informal. 

Assim como a dinâmica do relacionamento familiar, as experiências escolares produzem forte 

impacto no desenvolvimento da criança e do adolescente. 

Por exemplo, segundo o pesquisador Schunk (1990), os alunos que se sentem seguros 

sobre suas capacidades de aprendizagem apresentam maior probabilidade de sentirem-se 

competentes em vários âmbitos de suas vidas, e, portanto, exibem comportamentos de 

interesse para as tarefas escolares. Por consequência, este interesse permite ao aluno obter um 

melhor desempenho acadêmico, que o faz sentir-se mais apto a novos desafios na escola e a 

manter altos níveis de autoestima. Observando o outro lado desta lógica, Schunk (1990) 

afirma que alunos que possuem resultados escolares negativos tendem a sofrer o processo 

inverso, a não ser que consigam desvalorizar a informação negativa e não associá-la ao 

resultado escolar, e assim manter sua autoestima em valores estáveis e aceitáveis. 
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A escola assumiu nos tempos modernos, a função primordial, de ser o local onde a 

socialização de crianças, jovens e adolescentes deve ocorrer. É a partir da entrada na escola 

que o número de relações sociais aumenta, contribuindo de maneira efetiva para o 

desenvolvimento, manutenção e mudanças nos níveis de autoestima, uma vez que este 

conceito é formado pelo reflexo da ação significativa de nossos comportamentos, nossas 

características e a forma como somos vistos em ambientes sociais, como é o caso da escola 

(Cubero e Moreno, 1992). 

 A autoestima acadêmica, um conceito desenvolvido por Cubero e Moreno (1992), 

encontra-se relacionado com o sucesso escolar, condicionado, principalmente aos resultados 

escolares que o aluno acumula. A autoestima acadêmica é observada a partir daquilo que o 

aluno pensa sobre si, seu desempenho e rendimento escolar – fornecido por meio das notas 

que conquista e por meio das atitudes que os professores, pais e colegas adotam em relação ao 

aluno. 

Alunos que possuem atitudes positivas face às suas tarefas escolares, têm na realidade, 

melhores resultados e consequentemente, níveis de autoestima acadêmica reforçada, sendo, 

segundo Cubero e Moreno (1992), esta relação entre autoestima e sucesso acadêmico de 

natureza recíproca, uma vez que a autoestima é causa do sucesso acadêmico e ao mesmo 

tempo efeito. 

Este capítulo teve como objetivo, tratar sobre as variáveis de interesse do texto, 

descrever algumas pesquisas na área, mostrar as possíveis relações entre perspectiva de 

futuro, autoestima, trabalho e qualidade na escola, e assim, ajudar a entender como podem 

acontecer as correlações entre elas. 
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CAPÍTULO III 

Objetivos 

A adolescência é um período de mudanças biológicas e sociais, em que o jovem está 

em busca de sua independência. É também o período da vida onde muitos devem escolher, 

muitas vezes, por imposição social, uma profissão que definirá seu futuro; é o período onde a 

busca pela profissão escolhida deve ser trilhada sem tantos percalços e assim conseguir 

tornar-se, perante a sociedade, um adulto. 

No entanto, é preciso considerar a pujante necessidade que todos os cidadãos em idade 

economicamente ativa têm de buscar, cada vez mais, mecanismos de qualificação para o 

trabalho, por causa do agressivo fenômeno de desemprego crônico e estrutural que afeta o 

mundo inteiro, mas de maneira mais dura, aqueles que são mais jovens, que não possuem 

experiência e preparo adquirido por meio de instituições de ensino de qualidade. 

Para estes jovens, a solução ideal, é retardar o ingresso no mercado de trabalho para 

assim, poder buscar cada vez mais, qualificação profissional. Este fenômeno implica, para 

muitos, passar mais tempo sob a tutela de algum responsável, que o sustente de alguma forma, 

enquanto busca sua qualificação mediante esforços escolares (tempo, dedicação exclusiva, 

acesso às boas instituições de ensino). 

Parece ser um problema, e interessa a este trabalho, saber o que acontece quando as 

condições financeiras familiares não permitem oferecer a este jovem o adiamento necessário 

para a busca da qualificação, ou parece ainda um problema sério, quando a estrutura escolar 

oferecida para este adolescente é extremamente precária, tornando-o, agora ou no futuro, 

vulnerável socialmente. Qual a consequência que esses fatores externos apresentam sobre o 

individuo que possui condição socioeconômica baixa e como a autoestima pesa sobre as 

atitudes, os sentimentos, e sobre a sua perspectiva de futuro da vida de alguém? 

Pensando nestes termos, este trabalho tem como: 
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1 - Objetivo Geral 

Investigar a forma como a perspectiva de futuro de jovens em condições de 

vulnerabilidade social em Aracaju e Itabaiana é influenciada pelo clima e qualidade da 

escolaridade/formação, considerando o papel da autoestima. 

2 - Objetivos Específicos 

Descrever os jovens participantes da pesquisa com relação às variáveis: 

biosociodemográficas, como, sexo, idade, cor, configuração familiar, escolaridade, índices de 

reprovação, saúde, trabalho, renda, etc.; e pessoais (autoestima, perspectivas para o futuro), 

para as cidades de Aracaju e Itabaiana. 

Conhecer a percepção dos adolescentes sobre a qualidade da escola onde estudam;  

Investigar o papel da qualidade da escola na percepção que os adolescentes possuem 

sobre seu futuro no mercado profissional; 

Analisar qual o papel da autoestima na percepção sobre o futuro profissional do 

adolescente; 

Analisar a relação entre a qualidade da escola e perspectiva de futuro considerando 

como a autoestima pode interferir negativa ou positivamente nesta relação. 
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CAPÍTULO IV 

Método 

1 - Delineamento 

O delineamento utilizado foi do tipo levantamento - caracterizado pela coleta de 

dados, de forma padronizada, de um grupo específico de pessoas por meio da aplicação de 

questionários e/ou entrevistas estruturadas que abordem determinados assuntos (Breakwell, 

Fife-Schaw, Hammond & Smith, 2010). Os questionários anônimos de autopreenchimento 

parecem mais adequados do que as entrevistas para estudos que abordam diversos assuntos 

em um mesmo instrumento, por fornecerem dados mais confiáveis e evitarem efeitos do 

fenômeno de desejabilidade social (Breakwell et al., 2010).  

2 - Participantes 

O questionário foi aplicado em jovens com idades entre 16 a 24 anos de ambos os 

sexos, que possuíam maior probabilidade de serem vítimas da vulnerabilidade social, e por 

isso, foram procurados estudantes do ensino médio, advindos de escolas públicas, onde, 

acredita-se, é mais comum encontrar pessoas de níveis socioeconômicos médio para baixo, 

baixo e muito baixo, nas cidades de Aracaju e Itabaiana. Para reforçar ainda mais a 

probabilidade em encontrar alunos que estejam em situação de vulnerabilidade social, foram 

escolhidas somente escolas que possuem o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB) entre os níveis “manter” e “alerta”; estes níveis, segundo o IDEB, são considerados 

fracos e precisam no mínimo, manter a nota alcançada na última prova ou melhorar o que está 

ruim, respectivamente. 

2.1 - Sobre o IDEB 

O IDEB é um índice e foi criado pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e de 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) em 2007, como parte do Plano de Desenvolvimento 

da Educação (PDE). Este índice é calculado com base na taxa de rendimento escolar 
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(aprovação e evasão) e no desempenho dos alunos no SAEB (Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Básica) e na Prova Brasil. Ou seja, quanto maior for a nota da instituição no 

teste e quanto menos repetências e desistências o índice registrar, melhor será a sua 

classificação, numa escala de zero a dez. Assim, para que o IDEB de uma escola ou rede 

cresça é preciso que o aluno aprenda, não repita o ano e frequente a sala de aula. O 

mecanismo foi muito bem avaliado por especialistas justamente por unir esses fatores. Sendo 

assim, se uma escola passar seus alunos de ano sem que eles tenham realmente aprendido, por 

exemplo, isso ficará claro a partir da análise do desempenho dela no IDEB. 

Já o ensino médio é analisado pela Prova Brasil e tem como objetivo avaliar a 

qualidade do ensino oferecido pelo sistema. Os testes são aplicados para todos os alunos da 4ª 

e 8ª séries (5º e 9º anos) do ensino fundamental, mas no 3º ano do ensino médio o exame é 

amostral. Os resultados mostram o desempenho específico de cada escola e os resultados são 

comparáveis ao longo do tempo. 

Para os pais, o IDEB é uma excelente ferramenta para orientar a escolha de qual escola 

matricular seus filhos e também para estimulá-los a cobrar, dos governantes e dos diretores 

das instituições, melhorias. Aos responsáveis pelas escolas, o índice aponta bons exemplos 

que merecem ser seguidos (colégios que precisam se aperfeiçoar podem pesquisar boas 

iniciativas em seus vizinhos mais bem colocados no ranking). Além de instrumento de 

análise, o IDEB é também um sistema de metas. As metas são estipuladas de acordo com o 

patamar atual de cada instituição, mas todas devem melhorar seus índices. O IDEB ainda 

ajuda prefeitos e governadores a radiografar quais são as escolas problemáticas e promissoras 

de sua rede. 

 

 

2.2 - Sobre Aracaju, Itabaiana e suas escolas 
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As duas cidades foram escolhidas por serem grandes centros econômicos e 

populacionais do Estado e por razões operacionais, apresentaram maior facilidade no diálogo 

com órgãos competentes e desta forma permitiram o acesso às escolas de seus municípios de 

maneira ágil. 

As escolas participantes do estudo estavam instaladas em bairros e/ou avenidas 

movimentadas, com fácil acesso de transportes coletivos, possuíam prédios de grande porte, 

grande quantidade de salas de aula e que tinham alunos matriculados, provenientes de 

diversos pontos das cidades onde a pesquisa foi executada. O contato prévio era feito por 

telefone, para explanar rapidamente o objetivo da pesquisa ao responsável, e desta forma, 

solicitar uma visita à instituição, para assim, formalizar o pedido de acesso às salas de aula, 

apresentar os documentos (termo de autorização do comitê de ética, carta do orientador 

referendando a pesquisa, apresentação do instrumento a ser aplicado, termo de consentimento 

livre e esclarecido, este pode ser encontrado no Anexo 2), discutir com a 

diretoria/coordenação e/ou departamentos pedagógicos, quais turmas do ensino médio 

poderiam participar do estudo, em quais horários seriam possíveis os preenchimentos dos 

questionários, de forma a não atrapalhar o planejamento das aulas e conhecer rapidamente o 

perfil do aluno (nível socioeconômico, se vinham de diversos bairros da cidade, ou mesmo de 

outros municípios e povoados) da escola candidata a participante da pesquisa. Tais medidas 

visavam, mesmo que não tecnicamente, aumentar as chances de que os dados encontrados 

fossem mais representativos, já que, espera-se, que escolas que recebam prioritariamente 

alunos de um mesmo local (bairro, rua, etc.) apresentem características muito específicas e 

pouco representativas da realidade do município estudado. 

 

 

3 - Instrumento 
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O instrumento utilizado é fruto de adaptação da ferramenta desenvolvida para o estudo 

“Juventude Brasileira” (Koller, Cerqueira-Santos, Morais & Ribeiro, 2005; Dell’Aglio, 

Koller, Cerqueira-Santos & Colaço, 2009). A razão de ter um instrumento tão longo é que 

este foi utilizado para duas pesquisas simultâneas com focos de estudos diferenciados. Apesar 

de ser feita a descrição completa do instrumento, as análises para este são referentes, somente 

às variáveis de interesse do tema abordado. O instrumento é composto por 58 questões que 

podem ser subdivididas em três partes, descritas a seguir. 

A primeira parte tem como propósito conhecer o público investigado no estudo e versa 

sobre aspectos de caracterização biosociodemográfica dos participantes, abordando as 

temáticas acerca do sexo, idade, cor, status do relacionamento, qual a série/etapa escolar atual 

e em que turno frequenta; com quem mora, qual a renda familiar do domicílio, se recebe 

algum tipo de bolsa ou auxílio do poder público, qual o grau de instrução dos pais, se já foi 

reprovado; Ainda na primeira parte, há uma tabela contendo questões que buscam mensurar o 

grau de satisfação em relação ao colégio, satisfação com a escola, se gosta dos professores, e 

o apoio recebido nesta com sete itens que foram respondidos de acordo com uma escala tipo 

Likert de cinco pontos variando desde “discordo totalmente” até “concordo totalmente”. 

Questões sobre trabalho foram abordadas como: se já trabalhou, se possui ou não 

carteira assinada, local onde trabalha; se já precisou parar de estudar para poder trabalhar, 

qual a renda atualmente proveniente deste trabalho e quantas horas por dia são dedicados ao 

trabalho. 

A segunda parte tem como propósito levantar informações acerca dos acessos a 

serviços de saúde, religião e religiosidade, relacionamentos intrafamiliares; uso de drogas e 

relações sexuais. A primeira pergunta investigou a incidência de doenças crônicas como 

AIDS, diabetes, etc. As duas perguntas seguintes investigaram os tipos de serviço de saúde 

mais utilizados pelos jovens, e com qual frequência esses serviços são utilizados. O objetivo 
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destas perguntas foi conhecer a capilaridade dos serviços de saúde, principalmente públicos, 

afinal espera-se que grande parte da população brasileira utilize os serviços primários de 

saúde que o Estado oferece. 

Ainda sobre a segunda parte, esta conteve questões sobre qual a religião que o 

participante segue e uma tabela, com 9 itens podendo ser respondidos de acordo com uma 

escala tipo Likert de cinco pontos variando desde “nunca” até “sempre”; utilizando técnica 

similar, foi elaborada uma tabela aplicada para conhecer aspectos intrafamiliares, com 15 

itens podendo ser respondidos de acordo com uma escala tipo Likert de cinco pontos, 

variando desde “discordo totalmente” até “concordo totalmente”. Sobre o uso de drogas, o 

uso ou não destas é abordado, assim como a idade que tinha quando as usou pela primeira 

vez, a frequência com que usa no ano corrente e com quem costuma consumir as drogas 

declaradas no questionário. 

Em seguida, os participantes foram questionados sobre a experiência sexual, a idade 

que possuíam na primeira relação sexual assim como a idade do parceiro (a) e quem era esse, 

se namorado, vizinho, parente, etc. A quantidade de parceiros(as) sexuais no último ano, o 

gênero desses parceiros, se sempre homens, mulheres ou ambos os sexos. 

Ainda na segunda parte, houve o foco no uso de camisinha para aqueles participantes 

que afirmaram já ter tido relações sexuais, com perguntas que abordavam a frequência com 

que os entrevistados a utilizam, os motivos que justificavam a ausência do preservativo nas 

relações sexuais assim como as justificativas para o uso desta; a quantidade de dias que 

portou o preservativo no mês anterior ao da pesquisa, e os locais onde tinha costume de 

conseguir preservativos. Foram abordados também quais os métodos usados para evitar a 

gravidez, assim como os locais e/ou as maneiras que os jovens encontravam para conseguir 

anticoncepcionais. Na parte final desta seção, havia perguntas sobre gravidez, se já havia 
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passado pela experiência da gravidez, qual idade possuía quando ocorreu o fato, se havia sido 

uma gravidez desejada, quantos filhos e com quantas pessoas já tivera filhos. 

Na terceira e última sessão do instrumento, foi utilizada a escala de autoestima de 

Rosenberg (1989) com uma tabela contendo 10 itens, designados a avaliar globalmente a 

atitude positiva ou negativa de si mesmo que pode ser usada para adultos e adolescentes, e 

mostra que aqueles que possuem altos escores apresentam alta autoestima. Tem demonstrado 

boas propriedades psicométricas e fácil aplicabilidade em estudos internacionais. Adaptada 

para o português, com bons índices psicométricos (Assis & Avanci, 2003), os itens podem ser 

respondidos de acordo com uma escala tipo Likert de cinco pontos variando desde “nunca” 

até “sempre” para que possam ser estudadas posteriormente as relações propostas por este 

estudo. Os resultados poderão ser categorizados, sendo criados índices e posteriormente 

grupos de autoestima (elevada, média e baixa). 

Questões sobre preconceito sofrido por gênero, cor, raça, condições socioeconômicas 

serão abordadas por meio de uma tabela contendo 12 itens que poderão ser respondidos por 

meio de uma escala tipo Likert de cinco pontos variando desde “nunca” até “sempre”. Uma 

tabela que trata sobre o autoconceito que o jovem tem de si mesmo é abordada por meio de 11 

itens que podem ser respondidos por uma escala tipo Likert de quatro pontos variando entre 

“não é a verdade a meu respeito” até “é totalmente verdade a meu respeito”. E por fim, uma 

escala que trata das chances positivas ou negativas em perspectivas de futuro sobre família, 

objetivos pessoais, respeito, saúde, emprego, abordado por uma escala tipo Likert de cinco 

pontos variando entre “muito baixas” até “muito altas”. 

4 - Procedimentos 

A aplicação do instrumento teve duração aproximada de 60 min. E foi feita 

aproveitando o espaço da sala de aula, em caráter coletivo, mas de forma anônima e 

respondida de maneira individual; foi oferecido aos alunos respondentes distância segura 
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entre as carteiras e instruído que não fossem discutidas as questões com o colega mais 

próximo ou em voz alta. Estes procedimentos tiveram o intuito de proporcionar mais 

confiança aos participantes perante a pesquisa e que assim fosse possível responder da 

maneira mais real e fiel à realidade possível, e assim evitar o tratamento de dados fictícios. 

Os participantes foram recrutados em escolas públicas da cidade de Aracaju e 

Itabaiana, e previamente autorizados pela direção da escola, a participar do estudo. Ainda 

assim, somente após os jovens terem recebido as devidas explicações verbalizadas e 

fornecidas via Termo de Consentimento Livre e Esclarecido [TCLE] de que não possuíam 

qualquer obrigação de participar da pesquisa; ou que podiam desistir em qualquer parte da 

pesquisa; que esta não ofereceria qualquer risco à sua integridade física e mental, causando 

ocasionalmente a lembrança de fatos de vida desagradáveis. 

Teve-se o cuidado de tornar claro também que a participação possuía caráter 

voluntário, não oferecendo qualquer ganho financeiro nem tampouco prejuízos e que qualquer 

dúvida a respeito dos procedimentos adotados durante a condução da pesquisa estava 

facultada à liberdade de questionamento dos procedimentos. 

Ainda no TCLE constava que os nomes dos participantes, em hipótese alguma, seriam 

divulgados e que todas as informações individuais possuíam caráter estritamente confidencial, 

sendo inclusive, a versão assinada pelo participante, que ficou com o pesquisador, recolhida 

antes da entrega do instrumento e armazenada em invólucro separado do instrumento, para 

que não houvesse assim, qualquer tipo de identificação. 

5 - Análise de Dados 

Os dados foram submetidos a tratamento quantitativo. Para a realização das análises, 

foi utilizado o software Statistical Package for Social Sciences (SPSS for Windows, versão 17.0)  

Os dados foram analisados por meio de estatística descritiva, observando-se 

frequências, médias e desvios-padrão. Dados referentes a aspectos biosociodemográficos 
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como sexo, idade, estado civil, escolaridade, turno escolar, número de reprovações, abandono 

de estudos para trabalhar, configuração e renda familiar, saúde, trabalho e suas condições 

(local, carteira assinada), se há renda própria, quanto tempo é dedicado ao trabalho, clima e 

qualidade escolar, autoestima e perspectiva de futuro, todos tiveram suas frequências descritas 

no estudo, e em algumas análises, foram feitas comparações (média, porcentagens) entre os 

estudantes que frequentam escolas na Capital e estudantes que frequentam escolas no interior 

do Estado, estas análises estão em geral, descritas em tabelas ou gráficos. 

Questões como a percepção do clima e da qualidade da escola – uma tabela com sete 

itens que tratam sobre o apoio escolar, conforto e bem estar no ambiente – foi transformada 

em um índice, para desta forma, oferecer condições de análise com outras variáveis, 

posteriormente descritas. 

De maneira similar, a variável Perspectiva de Futuro, constando no instrumento por 

meio de nove itens agrupados em tabela própria, passaram por tratamento estatístico, 

transformada em um índice, e assim, poder ser analisada com demais variáveis do estudo. 

Outra grande variável, foco deste trabalho, é a Autoestima. Este constructo passou por análise 

fatorial, apresentando coesão interna forte, mantendo apenas um fator. O alfa de Cronbach 

encontrado neste estudo é considerado alto (0,824). 

Foram executadas análises bivariadas, do tipo Teste T, analisando a idade média e o 

sexo dos participantes; ainda utilizando este teste, foram analisadas as relações entre os itens 

da escola de Clima e Qualidade Escolar, e as duas cidades participantes da pesquisa, assim 

como a análise entre Índice de Clima e Qualidade Escolar e os valores encontrados em 

Aracaju e Itabaiana. Outra análise de médias (Teste T) foi feita entre as variáveis renda do 

estudante e a cidade onde estuda e também entre as horas de trabalho e a cidade onde estuda. 

Ainda sobre teste T, foram executadas análises na escala de Autoestima, item por item, 

sempre comparando entre estudantes de Aracaju e Itabaiana. Assim como, ainda na tabela que 



78 
 

trata sobre Autoestima, foi trabalhado o teste T entre o Índice de Autoestima e as cidades 

onde os dados foram coletados. Seguindo a mesma lógica, a variável Perspectiva de Futuro 

foi trabalhada item por item, numa análise de Teste T, com relação às cidades da Capital e do 

Interior. Ainda será possível encontrar uma tabela de grande porte, contendo diversas 

variáveis biosociodemográficas, todas dicotômicas, para assim ser possível fazer análises de 

Teste T com a variável, Índice de Perspectiva de Futuro. Outras duas tabelas foram criadas, 

mantendo as mesmas variáveis dicotômicas, o mesmo tipo de teste (T) alterando somente, as 

variáveis contínuas: Índice de Clima e Qualidade Escolar e o Índice de escore Fatorial de 

Autoestima. 

Seguindo as análises bivariadas do estudo, foram executadas ANOVAS entre os 

Índices de Perspectiva de Futuro e os níveis de Clima e Qualidade Escolar.  Assim como foi 

realizada uma ANOVA entre o Escore Fatorial de Autoestima e os níveis de Clima e 

Qualidade Escolar. 

Foram também realizadas análises de Correlação de Pearson entre sexo dos 

participantes e diversas variáveis trabalhadas neste estudo, assim Correlações de Pearson 

entre as cidades participantes as mesmas variáveis trabalhadas na primeira correlação. 

Por fim, foi executada uma análise de regressão linear múltipla para buscar variáveis 

dentro do estudo que apresentassem níveis de influência significativa sobre a Perspectiva de 

Futuro dos participantes da pesquisa. 

6 - Aspectos Éticos 

Os aspectos éticos que garantiram a integridade dos participantes deste estudo foram  

assegurados com base na Resolução nº 196 do Conselho Nacional de Saúde, que consiste em 

diretrizes e normas que regulam as pesquisas com os seres humanos (CNS, 1996), o Estatuto 

da Criança e do Adolescente (Brasil, 1990) e na Resolução nº 016 do Conselho Federal de 
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Psicologia (CFP, 2000). Este estudo foi analisado e aprovado pelo Comitê de Ética da 

Universidade Federal de Sergipe e está registrado com o protocolo nº 286/2010. 

Além do termo de consentimento individual, foi dada a garantia de sigilo das 

informações pessoais, assim como foi disponibilizada a assistência psicológica pelo 

responsável desta pesquisa, caso algum participante necessitasse de apoio psicológico 

provocado pela lembrança negativa de algum dos aspectos investigados. 
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CAPÍTULO V 

Resultados e Discussão 

A seção de resultados para esta dissertação está dividida em duas partes. Inicialmente, 

é apresentada uma análise descritiva do estudo, na qual estão exploradas as variáveis de 

interesse: dados demográficos, clima e qualidade escolar, autoestima e perspectiva de futuro. 

Em seguida, estão apresentadas análises de correlação, bivariadas e multivariadas visando a 

explorar as relações entre as mesmas variáveis. Durante todo o processo de descrição de 

resultados, serão feitas discussões sobre os dados encontrados neste estudo. 

1 - Análises Descritivas 

As análises para este estudo se referem aos dados de 507 participantes, que 

responderam ao questionário nas cidades de Aracaju (67,7%) e de Itabaiana (32,3%), 

estudantes da rede pública de Sergipe. 

O estudo focou em escolas públicas da Capital e do Interior, com grande quantidade 

de alunos, com índices regulares/ruins no IDEB com o intuito de atingir um público 

diversificado, vindo de periferias ou zona rural, onde há menor oferta de recursos culturais, 

altos índices de criminalidade, desvio de conduta, onde há tendência para risco, 

vulnerabilidade (Ministério da Saúde, 2011). Além do que, baseado em pesquisas como a de 

Günther & Günther (1998), que afirmam que jovens estudantes de escolas públicas, 

apresentam piores condições de vida e piores aspirações com relação ao futuro ou de Lens et 

al. (2002), que afirma serem os jovens provenientes de classe socioeconômicas mais baixos a 

apresentarem maiores propensões de perspectivas de futuro mais curtas do que jovens de 

nível socioeconômico médio ou alto. 

Todas as séries da etapa chamada de ensino médio estão representadas neste estudo, 

sendo 15,8% (N=80) do 1º ano, 43,6% (N=221) do 2º ano e 40,6% (N=206) do 3º ano. A 

maior parte dos estudantes (61,1%; N=310) pertence ao sexo feminino, enquanto que (38,9%; 
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N=197) pertencem ao sexo masculino. A tendência encontrada está de acordo com os dados 

do Ministério da Educação (Censo Escolar, 2012). Este tem apontado expectativas diversas 

para a diferença no nível de escolarização por gênero no Brasil e afirma que tem havido mais 

alunos do sexo feminino matriculados nas escolas públicas estaduais e municipais. 

Entre os estudantes que participaram da pesquisa, possuem idade média de 17,08 anos 

(DP=1,55 anos) e idades-limite entre 14 e 24 anos. Não houve diferença significativa (t=-

,677; p=0,499) entre as médias de idades para rapazes (17,02; DP=1,46) e para moças (17,12; 

DP=1,61); assim como também não houve diferença nas idades médias (t=-1,310; p=191) 

entre os estudantes de Aracaju (17,01; DP=1,39) e de Itabaiana (17,22; DP=1,84). A maioria 

dos participantes estuda no período da manhã (76,1%; N=386), 22,9% (N=116) pela tarde e 

somente 1,0% (N=5) em tempo integral. 

Mais da metade dos estudantes (51,3%; N=260) informou que nunca reprovou durante 

as séries cursadas até o momento, enquanto que 48,7% (N=247) afirmou que já reprovou no 

mínimo uma vez, com média de 1,47 (DP=0,65) e números limite entre 1 e 4 reprovações. É 

válido destacar que para esta amostra, o número de jovens que já afirmou ter reprovado ao 

menos uma vez, deve ser considerado alto, já que atinge quase a metade da amostra estudada. 

Estes números, infelizmente, refletem os problemas crônicos enfrentados pela educação no 

Brasil e parece não apresentar distinção aos dados nacionais, afinal, segundo dados do Censo 

Escolar (2012), a taxa de reprovação nacional no ensino médio atingiu 13,1%, maior número 

desde 1999. 

Com relação à identificação racial, a maior parte da amostra declarou-se como parda 

(60,6%; N=307), seguido de negros (17,2%; N=87), brancos (16,6%; N=84), amarelos (3,7%; 

N=19) e indígenas (2,0%; N=10). Em relação à autoidentificação racial, os dados estão, de 

certa maneira, de acordo com os dados do IBGE (2010) seguindo a tendência nacional. É 

válido ressaltar que neste estudo, a cor e a raça foram autoinformadas, assim como o governo 
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federal, por meio do IBGE, procede, ou seja, não houve interferência do pesquisador quanto à 

sua avaliação pessoal neste item, por entender que a identidade racial está muito além de uma 

possível escala matricial de cores e raça. Neste estudo não será realizada nenhuma análise 

considerando esta variável uma vez que tal dado pode não representar a população investigada. 

Fato comum em estudos brasileiros. 

Sobre o estado de relacionamento atual, 62,5% dos estudantes afirmaram ser solteiros, 

33,3% estão namorando, enquanto que somente 2,2% mora junto com algum companheiro, 

1,4% formalizou perante a sociedade sua relação e está casado, enquanto que outros e 

separados/divorciados respondem respectivamente a 0,4% e 0,2% da amostra. 

Parece mais interessante tratar sobre o status de relacionamento que sobre estado civil, 

já que o público alvo da pesquisa possui idade considerada baixa (17,08 anos) para os padrões 

brasileiros de idade para o casamento ou união estável. Hoje no país, a idade média para 

oficializar os laços matrimoniais é em torno de 24,4 anos – e que tem subido a cada nova 

pesquisa, e é explicada pelo próprio IBGE como sendo consequência de maiores 

investimentos na educação e melhores oportunidades de trabalho, fazendo com o que 

população do país adie cada vez mais a decisão do casamento (IBGE, 2012). 

Sobre o item que tratou da investigação sobre pessoas com quem esse jovem mora, foi 

elaborado um gráfico que apresenta dados sobre cada cidade, por meio da frequência de 

resposta e a respectiva percentagem. (Gráfico 1) 
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Gráfico 1. Descrição em valores percentuais dos residentes com os participantes. 

 

A renda média familiar encontrada na amostra foi de R$ 1.229,07 (DP= R$ 827,45) 

com valores-limite entre R$ 300,00 e R$ 3.150,00 reais. De acordo com os critérios 

estabelecidos pela Secretaria de Assuntos Estratégicos [SAE, 2012], vinculada à Presidência 

da República, a renda média apresentada pela amostra do estudo, designaria que estas famílias 

pertencem à classe alta em termos de poder de consumo. 

Apesar de ser este o referencial oficial do governo, é notório que o valor de renda 

mensal da amostra é considerado baixo, especialmente, quando dividido entre todos os 

familiares dependentes da renda total. Apenas a título de informação, pela SAE, uma família é 

considerada como pertencente à baixa renda, se possuir uma renda média total inferior à R$ 

291,00, enquanto que famílias pertencentes à classe média possuem renda per capita de R$ 

291 a R$ 1.019. Essa classe foi dividida em três subgrupos: a baixa classe média (renda per 

capita de R$ 291 a R$ 441), a média (de R$ R$ 441 a R$ 641 por pessoa) e a alta classe 

média (de R$ 641 a R$ 1.019). 

Entre os 507 jovens participantes da pesquisa, 35,9% afirmaram não saber qual o valor 

médio mensal que os familiares recebem. Do total de participantes, 34,7% informaram no 
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questionário que recebem algum tipo de bolsa-auxílio, oferecidos pelo Governo Federal, 

como iniciativa de impulsionar e proporcionar a redução da desigualdade social, e distribuir 

renda, oferecendo bolsas financeiras às famílias de baixa renda, que estejam dentro dos 

critérios de cada programa específico. Sendo este um grande indicador de vulnerabilidade 

social, afinal, para poder estar apto à ser cadastrado em algum dos programas de renda do 

governo federal, é preciso cumprir alguns requisitos de dependência financeira, como baixa 

renda per capita, região onde mora, etc. 

Entre aqueles que declararam receber algum tipo de auxílio governamental, a maioria 

(19,9%) afirmou receber o Bolsa Família, seguido por 12,8% que são beneficiários do 

programa “Bolsa Escola”, assim como pessoas que declararam receber o auxílio proveniente 

do programa “Bolsa Jovem” (0,8%) e o “Bolsa Alimentação” (0,2%). É válido destacar que o 

percentual de famílias que são beneficiárias dos programas de redistribuição de renda parece 

alto diante da renda média encontrada na amostra (R$ 1.229,07). Uma possível explicação 

para esta divergência entre a renda e a porcentagem de beneficiários do programa pode residir 

na possibilidade de grande parte desta renda ser informal, não declarada para o Governo. 

Sobre o grau de instrução que os pais e mães destes jovens estudantes possuem, os 

dados encontrados foram analisados considerando os valores por cidade onde o participante 

estuda, e também os valores considerando a amostra geral. Pela Tabela 1 é possível notar que, 

de maneira geral, os pais dos alunos que estudam em escolas de Aracaju possuem grau de 

ensino mais elevado do que os pais dos jovens que estudam no interior. O número de pais e 

mesmo de mães, de jovens que estudam em Itabaiana e que são analfabetos ou sabem ler, mas 

não foram a escola, é muito maior do que aqueles que estudam em escolas de Aracaju (ver 

Tabela 1). 

Por meio desta tabela é possível observar como a defasagem educacional é alta em 

ambas as cidades, especialmente na cidade do interior. Estes dados, apesar de negativos, 
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parecem fazer sentido, afinal, cidades do interior, historicamente, possuem maior dificuldade 

de oferecer acesso e condições aos seus moradores ou mesmo de povoados e cidades vizinhas, 

seja por falta de mão de obra qualificada e disposta a deslocar-se, morar em uma cidade 

menor, e muitas vezes, com salário não atrativo, seja pela dificuldade em oferecer acesso à 

educação aos seus moradores (ver Tabela 1). 

Tabela 1. Grau de instrução do pai e da mãe por cidade e total da amostra 

Grau de Instrução 

Pai Mãe 

Aracaju Itabaiana Total Aracaju Itabaiana Total 

ƒ (%) ƒ (%) ƒ (%) ƒ (%) ƒ (%) ƒ (%) 

Analfabeto 22 (6,6) 31 (18,6) 53 (10,6) 6 (1,8) 14 (8,3) 20 (3,9) 

Sabe ler, mas não foi à escola 8 (2,4) 15 (9,0) 23 (4,6) 7 (2,1) 15 (8,9) 22 (4,3) 

Fundamental incompleto 124 (37,1) 75 (44,9) 199 (39,7) 116 (34,3) 83 (49,1) 199 (39,3) 

Fundamental completo 30 (9,0) 13 (7,8) 43 (8,6) 24 (7,1) 26 (15,4) 50 (9,9) 

Médio Incompleto 38 (11,4) 7 (4,2) 45 (9,0) 46 (13,6) 9 (5,3) 55 (10,8) 

Médio Completo 71 (21,3) 10 (6,0) 81 (16,2) 97 (28,7) 5 (3,0) 102 (20,1) 

Superior Incompleto 7 (2,1) 1 (0,6) 8 (1,6) 6 (1,8) 2 (1,2) 8 (1,6) 

Superior Completo 9 (2,7) 2 (1,2) 11 (2,2) 19 (5,6) 9 (5,3) 28 (5,5) 

Pós-Graduação 6 (1,8) 2 (1,2) 8 (1,6) 1 (0,3) 1 (0,6) 2 (0,4) 

Não Sei 19 (5,6) 11 (6,6) 30 (6,0) 16 (4,7) 5 (3,0) 21 (4,1) 

 

A tabela 2 trata sobre questões de “Clima e Qualidade Escolar”, em que os 

participantes da pesquisa podem demonstrar seu grau de satisfação ou insatisfação – por meio 

de uma escala tipo Likert, com 5 pontos variando entre “discordo totalmente” até “concordo 

totalmente” – tratando principalmente sobre os sentimentos dos alunos com relação à escola 

onde estuda e todos os atores que estão inseridos na instituição, e fazendo uma avaliação 

global desta. 
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Na tabela 2 são encontrados os seguintes itens: a. “eu me sinto bem quando estou na 

escola”; b. “gosto de ir para a escola”; c. “gosto da maioria dos meus professores”; d. “quero 

continuar meus estudos nesta escola”; e. “posso contar com meus professores”; f. “posso 

contar com meus técnicos da escola (orientador, coordenador, etc.)”; g. “confio nos meus 

colegas da escola”. 

Sobre estes dados, foram realizadas frequências de cada um dos sete itens, solicitando 

a média e o desvio padrão tanto em análises por cidade, quanto por análise considerando a 

amostra total. Também foi realizado o somatório das médias e dos desvios padrões por cidade 

e apresentada a média do índice de Clima e Qualidade Escolar, também por cidade. Por fim, 

ainda foi executada a análise bivariada T de Student, das médias encontradas em cada item, 

por cidade, para identificar quais itens apresentam visões diferentes de maneira 

estatisticamente significativa entre os alunos das escolas de Aracaju e de Itabaiana. 

Ainda sobre os dados referentes à escala de Clima e Qualidade Escolar, é válido 

destacar que além da possibilidade de análise individual dos itens que constam na tabela, 

também foi possível trabalhar uma manobra estatística que permitiu criar um índice de Clima 

e Qualidade Escolar. A execução desta manobra consistiu em fazer o somatório dos níveis na 

escala Likert (1 a 5) marcado pelos participantes, em cada um dos sete itens que compõem a 

escala e desta maneira, foram obtidos valores que transitam entre 7 e 35 pontos. Assim, foi 

possível, após o somatório obtido de cada participante, criar três categorias sobre o tema 

abordado na escala (baixa, média, e alta Percepção de Clima e Qualidade Escolar). 

Os dados da tabela 2, que tratam sobre as médias encontradas para os itens da escala 

de Clima e Qualidade Escolar e também do índice de Clima e Qualidade Escolar entre as 

cidades de Aracaju e Itabaiana mostrou que há diferença entre as formas como os estudantes 

destas duas cidades enxergam diversos pontos referentes à escola. É possível afirmar isto 
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baseado no fato de que cinco dos sete itens que compõem a escala, além do próprio índice de 

Clima e Qualidade Escolar, apresentaram diferenças estatísticas significativas. 

Para todos os itens que mostraram diferenças reais, os estudantes de Itabaiana 

atingiram médias maiores em todos eles; o mesmo pode ser dito com relação ao item que trata 

sobre o índice de Clima e Qualidade Escolar. Somente em um item, mas que não mostrou 

diferença estatisticamente significativa, os jovens estudantes de Aracaju apresentaram média 

maior que aqueles que estudam em Itabaiana (ver a Tabela 2). 

Tabela 2. Comparação entre as médias dos itens da escala de Clima e Qualidade Escolar e 

do índice de Clima e Qualidade Escolar entre Aracaju e Itabaiana. 

Item 

Aracaju 

(N=338) 

Itabaiana 

(N=169) 

Total  

(N=507) T (p) 

M (DP) M (DP) M (DP) 

Eu me sinto bem quando estou na escola 3,90 (1,07) 4,25 (1,04) 4,01 (1,07) -3,533 (,000)* 

Gosto de ir para a escola 3,77 (1,11) 4,34 (0,87) 3,96 (1,07) -6,356 (,000)* 

Gosto da maioria dos meus professores 3,51 (1,22) 4,07 (1,05) 3,70 (1,20) -5,344 (,000)* 

Quero continuar meus estudos nessa escola 3,62 (1,54) 4,31 (1,24) 3,85 (1,48) -5,421 (,000)* 

Posso contar com meus professores 3,45 (1,26) 3,93 (1,09) 3,61 (1,05) -4,545 (,000)* 

Posso contar com técnicos da escola 

(orientador, coordenador, etc.) 
3,13 (1,40) 3,02 (1,23) 3,10 (1,35) ,900 (,369) 

Confio nos colegas da escola 3,09 (1,32) 3,36 (1,14) 3,18 (1,26) -2,269 (0,24) 

Índice Escolar 24,47 (5,18) 27,28 (4,38) --- -6,407 (,000)* 

* p<0,001 

Os dados encontrados sobre a qualidade da escola mostram que os jovens do interior 

possuem melhores visões sobre diversos aspectos desta instituição. Várias hipóteses podem 

subsidiar respostas para este assunto, mas é possível que as escolas do interior, ainda 

mantenham ares mais sólidos em aspectos como: confiança, interesse, ambiente agradável, e 
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de estímulo, favorecendo melhor clima para seus usuários, e talvez também, reflexo de 

condições menos precárias, na ótica dos alunos que frequentam as instituições do interior. 

Sobre o tópico que trata a respeito das situações de trabalho, os participantes tinham a 

possibilidade de marcar tantas opções quanto fosse necessário, entre catorze, para representar 

sua realidade. Os dados foram condensados no gráfico 2 e divididos por cidade onde o 

participante estuda (Aracaju e Itabaiana). 

No gráfico 2 é possível ver que o percentual de jovens de Aracaju e Itabaiana que 

nunca trabalharam é próximo, mas que enquanto mais jovens de Aracaju estão em busca de 

trabalho quando comparados com os jovens do interior, em Itabaiana mais jovens afirmam 

que trabalham, e que trabalham também em casa, com os afazeres domésticos, além de 

possuírem mais carteiras assinadas do que os jovens de Aracaju. 

Gráfico 2. Descrição de situações de trabalho, em percentual, por cidade

 

Análises estatísticas mostraram que 61,2% dos jovens que estudam em Aracaju 

afirmaram que trabalham em algum turno, enquanto que somente 38,8% dos jovens que 

estudam em Itabaiana conciliam estudos e trabalho (χ²=4,062; p= 0,044). 
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Quando questionados sobre a necessidade de parar de estudar para trabalhar, dos 333 

estudantes de Aracaju que responderam ao item (cinco omitiram a resposta), somente 5 

(1,5%) afirmaram que em algum momento da sua vida escolar, precisaram interromper os 

estudos para buscar sustento. Entre os estudantes de Itabaiana que responderam à mesma 

questão somente três (1,8%) informaram que já sentiram/tiveram a necessidade de parar de 

estudar para poder se dedicar ao trabalho. O número baixo de estudantes dentro deste perfil, 

pode ser considerado um indicador de que a moratória social, defendida por Margullis e 

Urresti (2008) de que ocorre de maneira predominante em jovens provenientes de classes 

sociais médias ou altas, pode estar mudando, ao menos, na amostra estudada, afinal, jovens 

em idade de ensino médio, estão entre 16 e 18 anos, no mínimo, e afirmam aqui que não 

precisaram parar de estudar para assumir responsabilidades laborais, ou assumiram 

responsabilidades em tempo parcial (ver tabela 3) o que, favorece aos mesmos, maior tempo 

livre para investir em estudos, caso estejam interessados. Estes dados mostram um caminho 

diferente do apontado por Oliveira (2001) quando afirmou haver a necessidade por parte dos 

jovens de geminar trabalho com estudos, e por isso, necessariamente envolverem-se em 

formas precárias de inserção laboral. 

A Tabela 3 abaixo trata sobre a renda média declarada pelos estudantes que trabalham 

em outro turno e o tempo em horas diárias dedicado ao trabalho. Os dados foram agrupados 

tanto por cidade, quanto pela amostra total e ao final, foi executado o teste T de Student para 

comparar as médias encontradas por cidade. É necessário explicar que o agrupamento dos 

dados nesta tabela foi feito somente com os dados das pessoas que afirmaram estar 

trabalhando na época em que a pesquisa foi realizada, desconsiderando, portanto, pessoas que 

já tiveram experiências laborais, mas que no momento estavam sem executar qualquer 

atividade remunerada. 
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Os dados apresentados na Tabela 3 abaixo mostram que aqueles que estudam em 

Aracaju e já trabalham, possuem renda própria maior do que aqueles que estudam na cidade 

de Itabaiana, e que a média de salário recebida por eles é, inclusive, maior do que a média 

global encontrada para toda a amostra. Apesar de haver diferença entre os valores recebidos 

por mês entre os estudantes das duas cidades, não foi possível encontrar nenhuma diferença 

estatística entre as médias. 

Isto pode ser explicado pelo fato de que a maioria destes jovens informou que o tempo 

diário médio gasto com trabalho é de 5 horas (tanto em Aracaju como em Itabaiana), o que 

caracteriza a relação de trabalho conhecida como estágio, onde é possível para o estudante, 

trabalhar, obter renda sem afetar o rendimento nos estudos, já que não é necessário cumprir 8 

ou 10 horas por dia no emprego.  

Este é um dado importante para mostrar como as empresas, o mercado de trabalho, 

tem oferecido oportunidades de emprego e experiência para jovens que ainda nem terminaram 

o ensino médio, mas que gostariam de experimentar a possibilidade de ter uma renda própria, 

sem precisar parar de estudar. 

Tabela 3. Análises das médias da renda própria dos estudantes e horas de trabalho, por 

cidade 

 
Aracaju (N=61) Itabaiana (N=45) Total (N =106) 

T (p) 
M (DP) M (DP) M (DP) 

Renda (reais) R$ 368,44 (177,53) R$ 321,64 (203,36) R$ 348,57 (189,42) 1,261 (,210) 

Horas de trabalho (dia) 5:03h (1:39) 4:53h (2:29) 4:59h (2:02) ,400 (,690) 

 

Apesar do maior acesso a condições favoráveis de emprego enquanto estudantes, o 

estágio, diversos autores, como Montali (2000) e Druck et al. (2010) afirmam que os 

obstáculos colocados aos jovens são muito potencializados, precarizando socialmente o 

trabalho que atinge a todos, causando instabilidade, fragilidade dos vínculos e insegurança 
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permanente e portanto, vulnerabilizando-os. Ainda sobre os dados de trabalho informados 

pelos pesquisados, é importante considerar as dificuldades encontradas pela Unicef (2011) 

como a maior vulnerabilidade ao mau desempenho na escola, repetência e evasão, e assim não 

buscar somente enxergar o acesso a emprego como algo necessariamente positivo ou bom. 

A escala que faz análise global da autoestima, construída por Rosenberg e validada no 

Brasil (Meurer, Luft, Benedetti & Mazo, 2012) com índices psicométricos satisfatórios e alfa 

considerado alto (0,824), é composta por dez itens, comprimidos em um único fator. Durante 

o processo de análise fatorial, foram solicitados os escores fatoriais de cada participante que 

respondeu à escala, e estes foram utilizados como valores contínuos para, a partir deste ponto, 

solicitar a divisão em três categorias (baixa, média e alta) de maneira numericamente igual. 

A escala de autoestima de Rosenberg é composta por 10 itens que podem ser 

respondidos por meio de uma escala tipo Likert com cinco pontos que varia entre “nunca” até 

“sempre” e com alguns itens sendo enunciados positivamente e outros enunciados 

negativamente, para assim, evitar que haja uma padronização das respostas por parte dos 

participantes. A Tabela 4 abaixo resume os dados da estrutura fatorial da escala. 

Realizou-se análise de componentes principais, com rotação varimax. Seguindo os 

pressupostos de Hutz e Zanon (2011), foi utilizada uma rotação varimax porque a escala de 

Rosenberg é reconhecida internacionalmente como uma escala global (unifatorial) de 

autoestima (Heatherton & Wyland, 2004). Os resultados da análise fatorial mostraram que o 

índice KMO foi de 0,83 e o teste de esfericidade de Bartlett foi significativo (p<0,001). A 

solução unifatorial produziu um fator com eigenvalue de 4,0 e explicou 40,5% da variância 

total. Estes números confirmam o resultado de Hutz e Zanon (2011) que está em consonância 

com os dados originais de Rosenberg e os principais achados da literatura internacional, como 

Heatherton e Wyland (2004). A consistência interna da escala, avaliada pelo alfa de Cronbach 
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foi de 8,24, o que também é similar ao que existe na literatura. Os itens com as respectivas 

cargas fatoriais estão apresentados na Tabela 4. 

Tabela 4. Análise fatorial dos itens da escala de Autoestima de Rosenberg 

Itens Cargas Fatoriais 
Sinto que sou uma pessoa de valor como as outras pessoas ,571 

Eu sinto vergonha de ser do jeito que sou* ,504 
Às vezes, eu penso que não presto para nada* ,563 

Sou capaz de fazer tudo tão bem como as outras pessoas ,509 
Levando tudo em conta, eu me sinto um fracasso* ,691 

Às vezes, eu me sinto inútil* ,499 
Eu acho que tenho muitas boas qualidades ,706 
Eu tenho motivos para me orgulhar na vida ,708 

De modo geral, eu estou satisfeito(a) comigo mesmo(a) ,782 
Eu tenho uma atitude positiva com relação a mim mesmo(a) ,744 

Eigenvalue= 4,0  
Variância Explicada=40,5 
Alfa de Cronbach=0,824 

 

*estes itens sofreram por inversão de valores, tornando todos positivos antes da analise fatorial. 
 

Para a análise fatorial da escala de autoestima, foi necessário inverter os itens que 

possuem o enunciado negativo e assim, tornar plausível observar todos os itens com o mesmo 

sentido numérico, neste caso, positivo. Após este processo, foi possível criar o índice de 

autoestima com três categorias, já citados acima. É válido frisar que o índice criado a partir 

dos escores fatoriais, possui 7 casas decimais, e para fins didáticos, só serão informados os 3 

primeiros números decimais, sempre que for necessário mostrar dados provenientes do escore 

fatorial de autoestima. 

A próxima Tabela (5) informa dos valores médios de cada item da escala separados 

por cidade, assim como o valor total encontrado, também por item, e ao final da linha, os 

valores encontrados, também por cidade, para o índice de autoestima criado. Ainda sobre a 

tabela, foram executadas análises comparativas das médias encontradas item a item, para 

assim ser possível observar se há diferenças entre os participantes estudantes de escolas das 

duas cidades que compõem este estudo. 

Os valores encontrados pela análise do teste T de Student mostram que os jovens que 

estudam em Aracaju apresentam médias maiores, principalmente nos itens que possuem 

conotação positiva, enquanto que os jovens que estudam em Itabaiana apresentam médias 



93 
 

maiores em quase todos os itens que possuem conotação negativa. Estes dados mostram que 

os adolescentes que estudam no interior possuem uma visão mais crítica com relação a si 

mesmos, como é possível ver na tabela 5, nos itens “eu sinto vergonha de ser do jeito que 

sou”, “as vezes eu penso que não presto para nada”, “as vezes eu me sinto inútil” e 

principalmente, no item que apresentou diferença estatisticamente significativa com relação 

aos jovens que estudam em Aracaju, no item “levando tudo em conta, eu me sinto um 

fracasso” (t=-2,076; p=,039). 

Mesmo com médias item por item maiores em pontos que possuem conotação 

negativa, os jovens que estudam em Itabaiana apresentaram média maior quando comparados 

com os estudantes de Aracaju, no tocante ao Índice de Autoestima (escore fatorial). É 

importante informar que somente as médias que tratam sobre o sentimento de “fracasso” dos 

alunos mostrou diferença estatisticamente significativa, em que jovens do interior, de algum 

modo tem uma visão mais negativa sobre seus fracassos do que os jovens da capital. Este 

dado está destacado na Tabela 5, logo abaixo. 

Os dados aqui encontrados precisam ser melhor estudados posteriormente, a fim de 

entender quais os possíveis motivos para os jovens do interior apresentarem índice de 

Autoestima maior, mesmo considerando que possuem “altos” valores com relação aos itens 

negativos sobre a própria avaliação global de autoestima. Todos os itens estão apresentados 

na Tabela 5 abaixo. 
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Tabela 5. Comparação entre as médias dos itens da escala de Autoestima e do índice de 

autoestima entre Aracaju e Itabaiana. 

Item 

Aracaju 

(N=338) 

Itabaiana 

(N=169) 

Total  

(N=507) T (p) 

M (DP) M (DP) M (DP) 

Sinto que sou uma pessoa de valor 
como as outras pessoas 

4,40 (1,01) 4,34 (0,93) 4,38 (0,98) ,621 (,535) 

Eu sinto vergonha de ser do jeito 
que sou 

4,12 (1,26) 4,32 (1,13) 4,19 (1,22) -1,814 (,070) 

Às vezes, eu penso que não presto 
para nada 

3,73 (1,26) 3,80 (1,19) 3,76 (1,24) -,609 (,543) 

Sou capaz de fazer tudo tão bem 
como as outras pessoas 

4,19 (1,02) 4,09 (1,11) 4,15 (1,05) ,985 (,325) 

Levando tudo em conta, eu me 
sinto um fracasso 

4,30 (1,19) 4,50 (0,99) 4,36 (1,23) -2,076 (,039)* 

Às vezes, eu me sinto inútil 
3,95 (1,17) 4,05 (1,08) 3,98 (1,14) -,936 (,350) 

Eu acho que tenho muitas boas 
qualidades 

4,33 (0,97) 4,37 (0,81) 4,34 (0,91) -,581 (,561) 

Eu tenho motivos para me orgulhar 
na vida 

4,33 (1,01) 4,30 (1,12) 4,32 (1,05) ,360 (,719) 

De modo geral, eu estou 
satisfeito(a) comigo mesmo(a) 

4,34 (0,98) 4,34 (0,96) 4,34 (0,97) ,011 (,991) 

Eu tenho uma atitude positiva com 
relação a mim mesmo(a) 

4,34 (0,97) 4,48 (0,79) 4,38 (0,92) -1,758 (,080) 

Índice Autoestima (escore fatorial) -,021 (1,014) ,042 (0,971) ,000 (1,000) -,677 (,499) 

 

A parte do instrumento que tratava sobre a “Perspectiva de Futuro” dos estudantes, 

possibilitava ao participante, demonstrar seu grau de confiança ou não, por meio de uma 

escala tipo Likert, com cinco pontos variando entre “muito baixas” até “muito altas”. 

Tratando principalmente sobre conquistas de curto, médio e longo prazo, que hoje são 

esperadas que sejam alcançadas pelo jovem moderno, como símbolo de conquistas sociais e 

mesmo, de felicidade. Na tabela são encontrados os seguintes itens: a. “concluir o ensino 

médio”; b. “entrar na universidade”; c. “ter um emprego que me garanta boa qualidade de 

vida”; d. “ter minha casa própria”; e. “ter um trabalho que me dará satisfação”; f. “ter uma 

família”; g. “ser saudável a maior parte do tempo”; h.”ser respeitado na minha comunidade”; 

i. “ter amigos que me darão apoio”. 
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Sobre estes dados, foram realizadas frequências de cada um dos nove itens, solicitando 

a média e o desvio padrão tanto em análises por cidade, quanto por análise considerando a 

amostra completa. Também foi realizado o somatório das médias, por cidade, e apresentada a 

média do índice de Perspectiva de Futuro, também por cidade. Por fim, foi executada a 

análise de médias, por meio do T de Student, encontradas em cada item, por cidade, para 

identificar quais deles apresentam visões diferentes de maneira estatisticamente significativa 

entre os alunos das escolas de Aracaju e de Itabaiana. 

Ainda sobre os dados referentes à escala de Perspectiva de Futuro, é válido destacar 

que além da possibilidade de análise individual dos itens, também foi possível trabalhar uma 

manobra estatística (assim como foi feito com a escala de Clima e Qualidade Escolar e de 

Autoestima), que permitiu que fosse criado um índice de Perspectiva de Futuro. A execução 

desta manobra consistiu no somatório dos valores da escala Likert (1 a 5) marcado pelos 

participantes em cada um dos nove itens que compõem a escala e desta forma, foram obtidos 

valores que transitam entre 7 e 35 pontos. Encontrados os valores de cada participante, foi 

possível criar três categorias sobre o tema abordado na escala (baixa perspectiva de futuro, 

média perspectiva de futuro e alta perspectiva de futuro). 
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Tabela 6. Comparação entre as médias dos itens da escala de Perspectiva de Futuro e do 

índice de Perspectiva de Futuro entre Aracaju e Itabaiana. 

Item 

Aracaju 

(N=314) 

Itabaiana 

(N=193) 

Total  

(N=507) T (p) 

M (DP) M (DP) M (DP) 

Concluir o ensino médio 4,16 (1,04) 4,24 (0,82) 4,19 (0,96) -,975 (,330) 

Entrar na universidade 3,78 (1,08) 3,90 (0,97) 3,83 (1,04) -1,313 (,190) 

Ter emprego que garanta qualidade de vida 3,98 (1,01) 4,03 (0,93) 4,00 (0,98) -,467 (,641) 

Ter minha casa própria 4,06 (1,10) 4,15 (0,98) 4,09 (1,06) -,874 (,383) 

Ter um trabalho que me dará satisfação 4,11 (1,04) 4,20 (0,87) 4,15 (0,98) -1,010 (,313) 

Ter uma família 4,08 (1,15) 4,22 (1,00) 4,13 (1,10) -1,420 (,156) 

Ser saudável a maior parte do tempo 4,09 (1,05) 4,24 (0,85) 4,15 (0,98) -1,755 (,080) 

Ser respeitado na minha comunidade 4,12 (1,02) 4,24 (0,88) 4,17 (0,97) -1,286 (,199) 

Ter amigos que me darão apoio 4,15 (1,05) 4,39 (0,84) 4,24 (0,98) -2,808 (,005)** 

Índice Perspectiva de Futuro 36,54 (6,74) 37,61 (5,47) 36,94 (6,30) -1,951 (,052)* 

*P<0,05 **0,001> p <0,05 

Os dados, vistos na Tabela 6, mostram que estudantes de Itabaiana possuem médias 

maiores em quase todos os itens, principalmente no item que trata sobre confiar que sempre 

terão amigos por perto para dar apoio nas decisões tomadas e nos acontecimentos que por 

ventura venham ocorrer na vida destes jovens, que apresentou diferença estatística 

significante entre a média de Itabaiana quando comparada à média de Aracaju. 

Outro ponto que vale a pena destacar é que há diferença estatística relevante entre os 

valores médios encontrados para o índice de Perspectiva de Futuro para os jovens de 

Itabaiana, quando comparado à média dos valores encontrado para o índice de Perspectiva de 

Futuro dos jovens estudantes em Aracaju, mostrando que os jovens do interior acreditam mais 

do que os jovens que estudam na capital, que conseguirão construir uma vida com grandes 

conquistas. (Ver Tabela 6). 
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Todos os valores encontrados para jovens que estudam em Itabaiana são maiores que 

os dos jovens estudantes de Aracaju, e a média encontrada em cada um dos itens (1 a 5) é 

maior, em todas as situações, para aqueles que estudam na cidade do interior do Estado. 

2 - Análises para Perspectiva de Futuro, Autoestima, Clima e Qualidade Escolar  

A partir desta parte, serão apresentadas análises sobre as três variáveis de interesse deste 

estudo, feitas tanto com dados biosociodemográficos quanto entre si. A Tabela 7 abaixo 

apresenta os valores encontrados para as análises bivariadas (Testes T) entre dados 

biosociodemográficos como: sexo, idade, renda familiar, renda própria, experiência de 

trabalho e reprovação. Entre os valores encontrados é válido destacar que jovens com idade 

até 17 anos apresentaram índices de Perspectiva de Futuro (9 a 45 pontos) maiores do que os 

jovens que possuem idades a partir de 18 anos. Este dado pode ter explicação a partir da 

premissa de que jovens mais novos, cursando séries entre o 1º e o 2º ano, ainda vivem única e 

exclusivamente para a dedicação aos estudos. Com a realidade do vestibular, a escolha por 

uma profissão, a necessidade de trabalhar, é ainda distante, enquanto que para jovens a partir 

dos 18 anos, a pressão social e mesmo na escola pela escolha de uma carreira a seguir, para o 

resto da vida, pode tornar esse processo doloroso para alguns, ou mesmo, perceber que não há 

condições de cursar uma universidade pública e não ter suporte financeiro para arcar com os 

custos de uma faculdade particular. Há também a vontade natural de buscar emprego, e assim 

ter maior facilidade em ter acesso aos bens de consumo que interessam e que muitas vezes 

permitem a manutenção de permanência destes jovens nos grupos sociais em que estão 

inseridos. Poder comprar roupas atuais, aparelhos eletrônicos, motocicletas ou mesmo carros. 

 Outro dado que, apesar de não apresentar valores estatisticamente significativos, 

mostrou que há uma tendência entre jovens que nunca foram reprovados em ter melhores 

índices de perspectiva de futuro se comparados com os jovens que já passaram pela 

experiência de cursar novamente a mesma série no ano seguinte. 
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Sofrer algum revés durante o período escolar pode questionar o aluno sobre suas 

capacidades em cumprir com responsabilidades e projetar essa “falta de competência” para o 

futuro e para responsabilidades que virão, como empregos que exigem competência técnica e 

habilidades desenvolvidas, assumir uma família e ser capaz de provê-la. Este dado precisa ser 

melhor analisado em pesquisas posteriores, afinal, a perspectiva de futuro serve como mola 

propulsora para a manutenção na busca de sonhos e conquistas. 

Tabela 7. Testes T entre Perspectiva de Futuro e biosociodemográficas 

Variável Categoria (N) 
Perspectiva de Futuro 

T (p) 
Média (DP) 

Sexo 
Masculino (197) 37,01 (6,05) 

,172 (,864) 
Feminino (310) 36,91 (6,46) 

Idade 
Até 17 (345) 37,52 (6,04) 

3,017 (,003)* 
Acima de 17 (162) 35,72 (6,68) 

Renda familiar 
Até 700 (169) 36,72 (6,28) 

-1,588 (,113) 
Acima de 700 (156) 37,82 (6,17) 

Renda própria 
Até 311 (60) 36,75 (5,90) 

-,044 (,965) 
Acima de 311 (46) 36,80 (6,94) 

Tem experiência de 

trabalho? 

Não (319) 36,81 (6,13) 
-,647 (,518) 

Sim (188) 37,18 (6,59) 

Reprovado 
Não (260) 37,44 (6,11) 

1,814 (0,70) 
Sim (247) 36,43 (6,47) 

A categoria experiência de trabalho foi elaborada a partir dos estudantes que responderam sim à “nunca 

trabalhei” e a outra categoria, pelos estudantes que responderam sim, ao menos uma das duas questões: “já 

trabalhei mas não trabalho atualmente” e/ou “estou trabalhando” 

A tabela 8 abaixo foi elaborada para sintetizar uma série de análises bivariadas (testes 

T) entre variáveis biosociodemográficas e o índice de Clima e Qualidade Escolar. Entre as 

bivariadas escolhidas para fazer parte desta síntese temos: sexo, idade, renda familiar, 
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experiência laboral, renda própria e se já foi reprovado. Dentre estas, apenas a renda familiar 

apresentou valores significativos estatisticamente. 

Participantes com renda familiar menor (até 700 reais) apresentaram média de Clima e 

Qualidade Escolar (índice de 7 a 35 pontos) maior do que os jovens que possuem renda 

familiar maior que 700 reais. Estes dados informam que a estrutura pedagógica oferecida – 

professores, técnicos, coordenadores, orientadores -, somada à vontade do aluno em continuar 

seus estudos naquele mesmo espaço nos próximos anos, é maior entre alunos que possuem 

renda familiar menor. Este dado pode ter explicação em aspectos subjetivos deste recorte da 

amostra. Por exemplo: pessoas com menores níveis de renda, podem ter desejos mais simples 

de serem alcançados, mas não necessariamente, menos árduos. Ter acesso a uma casa própria, 

não importando em que condições, se com um grande ou reduzido número de quartos, ou 

acesso a itens que podem ser considerados “dispensáveis” e que também barateiam a 

aquisição do imóvel, como localização, quantidade de cômodos, banheiros, revestimento. 

Podem desejar conquistar empregos mais simples, com salários provavelmente mais 

modestos, mas que sejam suficientes para suas necessidades, e que, com acesso básico à 

escola oferecido atualmente pelos poderes estatais, sem se preocupar com a qualidade e/ou 

precariedade, já seja possível de alcançar. Para os jovens oriundos de classes sociais com 

rendas maiores, a estrutura escolar oferecida parece não ser tão satisfatória, talvez por razões 

similares as dos jovens que possuem renda familiar menor. Para os jovens com melhores 

condições, talvez seja possível encontrar parâmetros mais qualificados e desejos mais 

elaborados, e por consequência, que precisam de maior esforço social para serem atingidos. 

Por exemplo, um jovem com melhores condições pode desejar conquistar bens materiais que 

sejam mais caros e portanto, mais difíceis de serem acessados, e que o governo pode não 

oferecer gratuitamente, como acesso à internet, bens de consumo como aparelhos eletrônicos, 

carros, viagens e também acesso a empregos com condições mais atrativas socialmente, como 
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a estabilidade de um emprego público, ou a melhor remuneração mais facilmente em algumas 

profissões, como a medicina ou a engenharia, mas que demandam maior esforço para serem 

alcançados. 

Todos estes dados parecem interessantes e precisam de melhor atenção em estudos 

posteriores, para assim, poder entender com maior clareza quais razões levam jovens com 

diferentes condições financeiras, a terem visões diferentes com relação à qualidade da escola 

às quais fazem uso. 

Outro ponto de análise que pode ser destacado aqui é a relação entre ter histórico de 

reprovação no percurso escolar e a maneira como enxerga o Clima e Qualidade Escolar da 

instituição que frequenta. O teste não apresentou significância estatística entre estas duas 

variáveis, mas mostrou que há tendência (ver Tabela 8) de que jovens que não possuem 

fracassos escolares como a reprovação em seu histórico, tem uma visão ligeiramente melhor 

sobre a estrutura pedagógica, sobre os amigos e pela vontade de continuar seus estudos na 

mesma instituição pelos próximos anos. Talvez para estes jovens, a estrutura oferecida seja 

crucial para o bom rendimento escolar, mas, de acordo com Carpena (1999) esteja ligado a 

um lócus de controle interno, baseado em comprometimento com os estudos, principalmente 

nos horários em que não está na escola. Tornando o suporte oferecido pela instituição uma 

ferramenta importante, mas auxiliar (Ver tabela 8). 
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Tabela 8. Testes T entre Clima e Qualidade Escolar e biosociodemográficas 

Variável Categoria (N) 
Clima e Qualidade Escolar 

T (p) 
Média (DP) 

Sexo 
Masculino (197) 25,49 (4,81) 

,278 (,781) 
Feminino (310) 25,36 (5,29) 

Idade 
Até 17 (345) 25,27 (5,07) 

-,912 (,362) 
Acima de 17 (162) 25,71 (5,18) 

Renda familiar 
Até 700 (169) 26,00 (4,92) 

2,029 (,043)* 
Acima de 700 (156) 24,87 (5,15) 

Tem experiência de 

trabalho? 

Não (319) 25,50 (5,07) 
,554 (,580) 

Sim (188) 25,24 (5,16) 

Renda própria 
Até 311 (60) 1,95 (,852) 

,500 (,618) 
Acima de 311 (46) 1,87 (,778) 

Reprovado 
Não (260) 25,81 (5,15) 

1,830 (0,068) 
Sim (247) 24,98 (5,02) 

A categoria experiência de trabalho foi elaborada a partir dos estudantes que responderam sim à “nunca 

trabalhei” e a outra categoria, pelos estudantes que responderam sim, ao menos uma das duas questões: “já 

trabalhei mas não trabalho atualmente” e/ou “estou trabalhando” 

 A Tabela 9 que apresenta os valores encontrados resultantes da análise bivariada (teste 

T) entre o escore fatorial de Autoestima (-,234 até 1,110) e diversas variáveis 

sociodemográficas que são ou foram categorizadas em duas possibilidades, como sexo, idade, 

renda, experiência laboral, renda própria e reprovação na escola. Nenhuma das variáveis 

analisadas mostrou diferenças estatisticamente significativas. 

Para a amostra deste estudo, os níveis de autoestima não parecem sofrer influências 

destas categorias. Esperava-se que variáveis como: renda familiar, renda própria e já ter sido 

reprovado na escola, pudessem mostrar algum tipo de ligação com autoestima. Uma possível 

explicação para os dados encontrados residem no fato de que, talvez, nesta idade, a renda 

ainda não seja um fator importante na expectativa de vida, nem afetem suas qualidades de 
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autoestima, já que é possível buscar apoio e sentir-se bem consigo mesmo tendo a companhia 

de bons amigos, ou de parceiros amorosos, e, em muitos casos, o suporte financeiro por parte 

da família ainda existe. 

Um ponto interessante a ser destacado é que a escola é uma instituição altamente 

presente na vida de todo jovem no Brasil; dentro dela há um ambiente que a todo o momento 

acontecem conquistas e derrotas. Entende-se que, ao menos dentro do ambiente escolar, ter 

maiores índices de conquistas ou derrotas, deveria ter força na qualidade de autoestima 

apresentada por estes jovens. Seguindo esta lógica, um dos maiores fracassos que um aluno 

pode ter dentro da escola: ser reprovado em uma ou mais matérias e ter que repetir o ano, não 

parece ter afetado diretamente na visão global que os jovens possuem de sua própria 

autoestima. 

O número de alunos que já afirmaram ter reprovado (N=245) é ligeiramente menor 

que o número de alunos que sempre atingiram as metas mínimas para serem considerados 

aptos a seguir para o nível escolar seguinte (Tabela 9) e mostra dados preocupantes, afinal, 

quase a metade de toda a amostra afirmou já ter repetido o ano escolar, ao menos uma vez. 

Talvez este efeito, de não ser o único aluno a já ter fracassado, ajude aos estudantes a não se 

sentirem excluídos, fora da norma; ao contrário, parecem sentir que é natural reprovar na 

escola. 
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Tabela 9. Testes T entre Autoestima e biosociodemográficas 

Variável Categoria (N) 
Autoestima 

T (p) 
Média (DP) 

Sexo 
Masculino (195) ,050 (,975) 

,907 (,365) 
Feminino (307) -,0322 (1,015) 

Idade 
Até 17 (341) ,0173 (,991) 

,564 (,573) 
Acima de 17 (161) -,0366 (1,019) 

Renda familiar 
Até 700 (166) ,0125 (,937) 

,175 (,861) 
Acima de 700 (155) -,007 (1,069) 

Tem experiência de 

trabalho? 

Não (316) -,023 (1,048) 
-,697 (,486) 

Sim (186) ,040 (,913) 

Renda própria 
Até 311 (59) -,015 (,856) 

-,083 (,934) 
Acima de 311 (45) -,000 (,955) 

Reprovado 
Não (257) ,064 (,985) 

1,492 (,136) 
Sim (245) -,068 (1,012) 

A categoria experiência de trabalho foi elaborada a partir dos estudantes que responderam sim à “nunca 

trabalhei” e a outra categoria, pelos estudantes que responderam sim, ao menos uma das duas questões: “já 

trabalhei mas não trabalho atualmente” e/ou “estou trabalhando” 

Uma ANOVA (F=3,661; gl=2,504; p=,026) entre o índice de Perspectiva de Futuro (9 

a 45 pontos) e os três níveis (baixo, médio e alto) de Clima e Qualidade Escolar, tornou claro 

que há diferença estatística significativa para a população estudada, entre as médias de 

Perspectiva de Futuro separando os participantes por níveis estabelecidos de Clima e 

Qualidade Escolar. 

Por haver diferença significativa estatística, foi realizado um teste post hoc de Tukey 

(p<0,05) para que fossem observadas tais diferenças. Jovens que estão inseridos na categoria 

de alto Clima e Qualidade Escolar apresentam médias muito maiores sobre a Perspectiva de 

Futuro quando comparados principalmente com jovens que estão inseridos na categoria de 

baixa Perspectiva de Futuro. Estes dados (vistos na Tabela 10) mostram a relação, para a 
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amostra estudada, de como a perspectiva de futuro de um jovem pode sofrer influência da 

qualidade técnica escolar, da confiança que é depositada por parte do aluno em 

coordenadores, orientadores, professores e sobre como a qualidade do ensino (mensurada pela 

vontade do aluno em permanecer nos próximos anos na mesma escola) influenciam em 

aspectos relacionados a conquistas futuras como: ser capaz de concluir os estudos, ter 

condições técnicas de lutar por concorridas vagas nas universidades do país, batalhar por 

condições de trabalho que forneçam boa qualidade de vida e satisfação, entre outros. 

Tabela 10. Teste post hoc de Tukey para as variáveis: índice de Perspectiva de Futuro e 

categorias de Clima e Qualidade Escolar. 

 Comparações Múltiplas Tukey 

Categorias de 

qualidade da escola 

Diferenças das 

médias 
DP p 

Intervalo de 

Confiança 

     Min Max 

Baixa 
Média -,988 ,672 ,306 -2,57 ,59 

Alta -1,863* ,690 ,020 -3,48 -,24 

Média 
Baixa ,988 ,672 ,306 -,59 2,57 

Alta -,875 ,686 ,410 -2,49 ,74 

Alta 
Baixa 1,863* ,690 ,020 ,24 3,48 

Média ,875 ,686 ,410 -,74 2,49 

 

Uma ANOVA (F=7,234; DF=2,499; p=,001) entre o escore fatorial de Autoestima (-

,23484 até 1,11039) e os três níveis (baixo, médio e alto) de Clima e Qualidade Escolar 

revelou que houve diferença estatística significativa entre as médias de autoestima separando 

os participantes por níveis declarados de Clima e Qualidade Escolar. 
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Desta forma, foi realizado um teste post hoc de Tukey (p<0,05) para que fossem 

observadas tais diferenças. Jovens que creem que suas escolas possuem baixa e média 

qualidade no índice apresentaram valores médios significativamente menor de autoestima 

quando comparados aos jovens que creem que as escolas onde estudam possuem alta 

qualidade escolar. Para estes jovens, a autoestima apresentada é maior. 

A Tabela 11 apresenta os testes post hoc de comparações entre as três médias. Por 

meio dos dados é possível inferir que há forte ligação entre a visão que o aluno possui sobre a 

estrutura escolar, apoio pedagógico e vontade de continuar os estudos na mesma escola e os 

níveis de autoestima apresentados. Alunos com maiores índices de autoestima parecem 

enxergar a escola de maneira mais positiva do que os alunos que apresentaram índices de 

autoestima menores. É importante buscar maneiras de entender se há uma relação de causa e 

consequência entre estes dois constructos em pesquisas posteriores interessadas sobre o tema.  

Tabela 11. Teste post hoc de Tukey para as variáveis: escore fatorial de Autoestima e categorias 

de Clima e Qualidade Escolar. 

 Comparações Múltiplas Tukey 

Graus de Clima e Qualidade 

Escolar 

Diferenças das 

médias 
DP P 

Intervalo de 

Confiança 

     Min Max 

Baixa 
Média -,130 ,106 ,438 -,3815244 ,1200018 

Alta -,407* ,108 ,001 -,6633757 -,1510230 

Média 
Baixa ,130 ,106 ,438 -,1200018 ,3815244 

Alta -,276* ,108 ,030 -,5315386 -,0213374 

Alta 
Baixa ,407* ,108 ,001 ,1510230 ,6633757 

Média ,276* ,108 ,030 ,0213374 ,5315386 

*A diferença da média é significante no nível de 0,05 
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 Foram executadas análises de correlação de Pearson entre diversas variáveis e o sexo 

dos participantes do estudo, os dados estão destacados na tabela 12. Entre os rapazes, as 

análises mostraram que há correlação positiva e muito forte entre o clima escolar e a cidade 

onde estuda, o que indica que jovens que estudam em Itabaiana tendem a prezar mais pela 

escola onde estudam. Houve correlação negativa forte entre Clima Escolar e índices de 

reprovação, o que indica quanto maior o valor atingido em uma das variáveis menor o valor 

na outra. Houve correlação positiva forte, para os rapazes, entre a Autoestima e o Clima 

Escolar, mostrando que para esta amostra, ambas influenciam entre si. Por fim, houve 

correlação positiva forte entre Perspectiva de Futuro e as variáveis Clima Escolar e 

Autoestima, indicando que todas as grandes variáveis deste estudo tem ligação entre si. É 

válido destacar ainda que a Perspectiva de Futuro, para rapazes, mostrou correlação com 

outras variáveis e que podem ser observadas na Tabela 12. 

As análises de correlação com o sexo feminino mostrou que Clima Escolar tem 

correlação forte e positiva com Autoestima e também com Perspectiva de Futuro, indicando 

que, quanto melhores os índices em uma delas, melhores também serão os índices nas demais. 

Ainda sobre a correlação, para o sexo feminino, a Tabela 12 mostra que há correlação 

estatística e positiva entre a variável Perspectiva de Futuro e outras, como renda (Tabela 12).



 

Tabela 12. Correlação de Pearson entre biosociodemográficas, índice Escolar, Autoestima, e índice de Perspectiva de Futuro, por gênero. 

Feminino 

Masculino 
1 2 3 4 5 6 7 8 Feminino M (SD) 

1- Cidade  0,88 -,252** ,038 ,062 ,243** ,035 ,058 1,36 (,480) 

2- Idade 0,14  -,162* ,112* ,488** ,017 -,041 -,125* 17,12 (1,613) 

3- Renda -,146 -,048  ,033 -,122 -,071 ,022 ,151* 1115,60 (764,21) 

4- Experiência laboral ,199** ,134 ,089  ,088 -,053 -,019 ,006 ,31 (,463) 

5- Reprovado -,114 ,497** ,050 ,207**  -,030 -,079 -,018 ,45 (,498) 

6- Clima Escolar ,297** -,006 -,165 ,015 -,175*  ,180** ,134* 25,36 (5,287) 

7- Autoestima ,030 -,080 ,123 ,091 -,058 ,183*  ,253** -,0322 (1,015) 

8- Perspectiva de Futuro ,023 -,192** ,208* ,062 -,189** ,170* ,546**  36,91 (6,466) 

Masculino – M(DP) 1,29 (,457) 
17,02 

(1,457) 

1397,12 

(889,77) 
,47 (,500) ,55 (,498) 

25,49 

(,807) 
,050 (,975) 

37,01 

(6,05) 
 

*Correlação é significativa em p< 0,05 (2- tailed) 

**Correlação é significativa em p< 0,01 (2- tailed) 



 

Na Tabela 13 que trata sobre as Correlações de Pearson entre as variáveis 

biosociodemográficas, o índice de Clima e Qualidade Escolar, os escores fatorados de 

Autoestima e o índice de Perspectiva de Futuro e as relações destas por cidade (Aracaju e 

Itabaiana), são apresentadas as significâncias estatísticas. Estas Correlações foram criadas 

para poder ter às mãos mais um ferramenta que mostre como as variáveis deste estudo se 

correlacionam à luz da realidade de cada cidade pesquisada (Ver Tabela 13). 

As correlações feitas entre a cidade de Aracaju e Clima Escolar não apresentaram 

qualquer significância estatística, mostrando que para esta variável, nada possui correlação 

forte, seja positiva ou negativa. Já com a variável Autoestima, foram encontradas correlações 

negativas com índice de reprovação e positiva forte com o Clima Escolar. Por fim, a variável 

Perspectiva de Futuro apresentou forte correlação positiva com as variáveis Clima Escolar e 

Autoestima. Ainda sobre a variável Perspectiva de Futuro serão encontradas correlações 

positivas e negativas com outras variáveis como a idade. (Ver Tabela 13) 

Com relação às correlações junto à cidade de Itabaiana, é possível afirmar que Clima 

Escolar apresentou correlação positiva com Autoestima e positiva forte com Perspectiva de 

Futuro, indicando que, quando os valores encontrados nestas variáveis aumentam, os valores 

nas demais, aumentam também. É válido destacar que a Autoestima também apresentou 

correlação positiva com a variável Perspectiva de Futuro, também indicando que a medida 

que os valores de uma variável sobe, os valores da outra também aumentará. 



 

Tabela 13. Correlação de Pearson entre biosociodemográficas, índice Escolar, Autoestima, e índice de Perspectiva de Futuro, por cidade 

*Correlação é significativa em p< 0,05 (2- tailed) 

**Correlação é significativa em p< 0,01 (2- tailed) 

Itabaiana 

Aracaju 
1 2 3 4 5 6 7 8 Itabaiana M (SD) 

1- Sexo  ,066 -,240** -,275** ,020 -,067 -,040 ,016 1,66 (,476) 

2- Idade ,001  -,057 ,085 ,583** -,110 -,097 -,135 17,22 (1,840) 

3- Renda -,120 -,157*  ,100 -,131 -,051 ,039 ,002 1009,42 (667,71) 

4- Experiência laboral -,110* ,126* ,089  ,144 ,064 ,065 ,102 ,43 (,497) 

5- Reprovado -,165** ,430** ,029 ,156**  -,103 ,040 -,162* ,48 (,501) 

6- Clima Escolar -,016 ,049 -,052 -,100 -,072  ,193* ,201** 27,28 (4,377) 

7- Autoestima -,044 -,035 ,077 ,010 -,117* ,175**  ,381** ,0425 (,971) 

8- Perspectiva de Futuro -,021 -,167** ,237** -,007 -,048 .,119* ,353**  37,34 (5,422) 

Aracaju – M(DP) 1,59 (,493) 
17,01 

(1,386) 

1369,97 

(888,74) 
,34 (,474) ,49 (,501) 

24,47 

(5,184) 
-,0214 (1,014) 

36,75 

(6,697) 
 



 

3 - Regressão Linear para Perspectiva de Futuro 

A Tabela 14 apresenta uma regressão linear, que examina os preditores para o índice 

de perspectiva de futuro. O primeiro modelo investigou as variáveis: sexo, cidade, idade, 

renda familiar, trabalho e se já foi reprovado durante a vida escolar (maior valor das duas 

últimas variáveis para “sim”). O segundo modelo manteve as variáveis acima citadas e 

acresceu o índice de Clima e Qualidade Escolar, além do escore fatorial de autoestima. O 

objetivo foi investigar a coinfluência entre as variáveis e desta forma, encontrar indicações de 

quais, entre elas, de fato tem maior correlação com a perspectiva de futuro dos jovens 

participantes da pesquisa (Ver tabela 14). 

Tabela 14. Regressão Linear Múltipla de preditores para a influência sobre a perspectiva de futuro 

dos jovens estudantes de escola pública. 

 Modelo 1 Modelo 2 

Variável B SE B Beta B SE B Beta 

Sexo 1,035 ,702 ,084 1,160 ,656 ,094 

Cidade ,693 ,699 ,056 ,347 ,682 ,028 

Idade -,495** ,259 -,122 -,401 ,242 -,099 

Renda ,001* ,000 ,169 ,001* ,000 ,157 

Trabalho ,319 ,701 ,026 ,307 ,655 ,025 

Reprovado -,342 ,780 -,028 -,112 ,732 -,009 

Índice Clima e qualidade escolar    ,127** ,065 ,106 

Autoestima (escore fatorial)    2,021* ,313 ,334 

R²  0,54   ,182  

F  3,003**   8,692*  

R² ajustado  0,36   ,161  

Nota: *p<,001 e **p<,05 

No modelo 1, somente a idade e a renda familiar do participante apresentaram níveis 

de significância estatística com a variância deste modelo explicando que somente 5,4% 

(R²=0,54) da influência destas variáveis influenciam os níveis de perspectiva de futuro dos 



 

jovens. O segundo modelo, contendo as mesmas variáveis do modelo 1 acrescidos do índice 

de Clima e Qualidade Escolar e do escore fatorial de Autoestima, a variável idade deixou de 

ser relevante estatisticamente enquanto que a variável renda manteve seu desempenho bem 

forte de influência sobre a perspectiva de futuro, mesmo com as variáveis adicionadas 

apresentando graus de significância estatística relevantes. O modelo 2 apresentou grau de 

variância mais alta e consegue explicar 18% (R²=0,182) dos níveis de perspectiva de futuro 

dos jovens que participaram da pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO VI 

Considerações Finais 

Este estudo teve como foco, a adolescência e a juventude, as impressões que possuem 

com relação ao clima e a qualidade da escola onde estudam, questões como trabalho, renda, 

autoestima, e a maneira como estes podem influenciar na perspectiva de futuro dos jovens. 

Primeiramente foram feitos estudos históricos e revisões sobre a adolescência, os 

conceitos estabelecidos ao longo do tempo, as dificuldades para diferenciar adolescência da 

puberdade, críticas e melhorias sugeridas para que a ciência pudesse chegar a uma forma mais 

adequada de observar este período do desenvolvimento humano, com a determinação de 

margens para definir o período, além de analisar sua importância, seu papel e como ele varia a 

depender do contexto socio-histórico onde estão inseridos. 

Pode ser encontrada no estudo, uma breve discussão sobre as diferenças, dúvidas, 

certezas e similaridades a respeito dos conceitos de adolescência e juventude. Foram feitas 

algumas ponderações a respeito do tema, e explanado que o presente estudo optou por utilizar 

ambos os termos para referir-se à parcela da população alvo para a confecção deste trabalho. 

Um dos principais pontos de preocupação da sociedade é a forma como educar e 

proteger as suas futuras gerações, procurando as melhores maneiras de prover conhecimento, 

gerar cidadania e condições de trabalho. Estes aspectos foram abordados no estudo, expondo 

dados acerca da realidade no Brasil e em Sergipe sobre questões como renda, conciliação de 

estudo e trabalho; questões que podem atrapalhar a ascensão social de jovens e adolescentes. 

Além do reconhecimento sobre como a desestruturação do emprego tem adiado cada vez 

mais, a entrada de jovens no mercado de trabalho de maneira sólida, contribuindo para a 

extensão do período da adolescência. Os dados encontrados na pesquisa mostram que os 

jovens tem acesso maior a uma espécie de renda própria, proveniente das ofertas de estágio, 

que oferecem ao jovem a oportunidade de trabalhar e continuar estudando. 



 

Os dados mostraram que nossos jovens em idade escolar, possuem altos índices de 

reprovação, sendo que possuem impressões medianas a respeito da qualidade de ensino e 

estrutura tanto física quanto do corpo técnico, o que pode mostrar relação, não unidirecional, 

entre ambos os dados. 

O estudo encontrou que apesar de muitos dos jovens possivelmente viverem em 

condições de vulnerabilidade, principalmente por serem beneficiários do programa Bolsa 

Família, informaram não precisar parar os estudos ou mesmo ter que alternar com turnos de 

trabalho, o que favorece para estes, maior tempo em casa livre para estudar, com menores 

responsabilidades características de quem possui um emprego. 

Também foi possível perceber que, assim como disseram Locatelli, Bzuneck e 

Guimarães (2007), a Perspectiva de Futuro pode sofrer influências em curto espaço de tempo, 

já que jovens estudantes de escola pública, com até 17 anos possuem níveis de Perspectiva de 

Futuro mais elevado do que jovens com apenas um ano a mais de vida. É interessante notar 

como a proximidade com novos desafios, parece por em cheque a qualidade da escola onde 

estudam, e por consequência, a qualidade da Perspectiva de Futuro desenhada. 

O Clima e Qualidade Escolar parece ter melhor nível de avaliação, a partir da renda, e 

provavelmente da realidade social proporcionada por esta renda. Jovens com rendas menores 

enxergam a escola pública onde estudam como instituição fundamental para alcançar seus 

objetivos enquanto que jovens com acesso financeiro melhor, parecem não encontrar na 

estrutura oferecida, as ferramentas necessárias para melhores conquistas futuras. 

De maneira similar, a Perspectiva de Futuro apresentou influência a partir da noção de 

Clima e Qualidade Escolar e também dos níveis de autoestima dos jovens participantes do 

estudo. Principalmente entre aqueles que possuem altos e baixos níveis referente a qualidade 

da escola onde estudam e da autoestima pesquisada nos estudantes. Alunos com maiores 



 

índices de autoestima enxergam a escola com melhores perspectivas do que alunos que 

possuem níveis mais baixos. 

A estatística utilizada para procurar correlações entre as grandes variáveis de interesse 

deste estudo, mostrou que a autoestima tem forte ligação positiva com o nível de satisfação 

com o Clima e Qualidade Escolar, assim como apresenta forte ligação com a Perspectiva de 

Futuro, o que indica que estes constructos não podem ser ignorados durante o processo de 

educação de um adolescente, a fim de evitar que este acabe destruindo, ou readequando 

sonhos, por não acreditar ser capaz, a partir da escola onde estuda, de conquistar maiores 

desafios. 

Estes dados foram corroborados em outra análise mais estruturada, que mostrou a forte 

ligação entre todas as grandes variáveis de interesse neste estudo. Lá foi possível perceber 

como variáveis como a idade, perdem força quando inclusos constructos como a autoestima e 

a visão a respeito da escola onde estuda, focando nos efeitos sobre a perspectiva de futuro dos 

estudantes. 

De acordo com os dados encontrados, não é possível negligenciar a importância de 

trabalhar com os jovens aspectos tão caros como autoestima, otimizar a qualidade de 

investimentos em escolas, tanto suas estruturas prediais, como em qualificação do corpo 

docente e técnico, afim de proporcionar tanto ganhos claros e já conhecidos, como melhor 

formação técnica e crítica dos cidadãos, poder fornecer melhores aspectos de confiança no 

futuro. 

Este estudo precisa considerar algumas limitações, por parte do autor, a respeito da 

crença de que é necessariamente salutar para um jovem, acumular maior período de tempo 

dentro de instituições de ensino, partindo da premissa de que todos querem estudar com 

afinco e alçar voos necessariamente mais desafiadores. Pessoas podem escolher seguir por 

outros rumos, assumir trabalhos mais cedo na vida, identificar-se com esta postura e serem 



 

felizes. Esta consideração precisa ser tratada para não destoar da essência do capítulo I, que 

trata justamente sobre a desnaturalização socio-histórica de um conceito. E buscar cuidar para 

mostrar ao leitor que desejar trabalhar e estudar não é uma perspectiva menos autêntica de ser 

sujeito. 

Outro ponto passível de discussão neste trabalho é ter tratado com bastante prioridade 

sobre números ou percentagens, havendo, por consequência, uma perda da história dos 507 

sujeitos que participaram do estudo, e desta forma, talvez não ter sido possível acessar os 

fatores que estão relacionados a esta percepção de futuro. 

Em contra partida à possível limitação acima descrita, diferentemente de outros 

trabalhos de cunho quantitativo, aqui foi possível considerar a grande vantagem de lidar com 

um número maior de participantes, já que foram realizados cruzamentos das informações 

sobre futuro com outros dados dos jovens e adolescentes. 
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