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RESUMO
Esta investigação foi desenvolvida no contexto do Grupo de Pesquisa Educação e Trabalho –
na Linha de Pesquisa Práticas Docentes e Formação Profissional, do Programa de PósGraduação em Educação da Universidade do Vale do Itajaí - UNIVALI. Tem como objetivo
compreender e analisar a percepção dos jovens egressos dos cursos Técnicos Integrados ao
Ensino Médio, do Instituto Federal Catarinense – Campus Camboriú, sobre a escolha e
inserção profissional, além de conhecer suas expectativas e seus projetos futuros. Esta
trajetória transita desde os estudos acadêmicos até sua inserção laboral. O problema de
pesquisa tem como norte as seguintes questões: Qual a percepção dos jovens egressos dos
cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio, do Instituto Federal Catarinense – Campus
Camboriú, sobre a escolha e inserção profissional? Quais os fatores que influenciam sua
trajetória escolar e laboral? Como hipótese, apresentou-se que os fatores que influenciam a
escolha e a trajetória acadêmica e laboral dependem de elementos do contexto econômicosocial e cultural em que estão inseridos os sujeitos de pesquisa. A investigação presente tem
como premissa a pesquisa qualitativa trazendo interpretações estatísticas complementares por
meio de um questionário com perguntas abertas e fechadas e pesquisa bibliográfica. Para
desenvolver essa pesquisa alguns autores e suas contribuições teórico-metodológicas
tornaram-se essenciais, como: Soares (2002); Bardagi (2003); Groppo (2004,2011); Silva
(2011); Oliveira (2015), Gazo; (2009); Carrano (2000); e Dayrell (2003, 2011, 2013). Pais
(2001); Spósito (1993), Whitaker (1998), Oliveira (2012), Ciavatta (2012); entre outros. Para
realizar a investigação metodologicamente pautou-se na abordagem qualitativa. A coleta de
dados se deu por meio de questionário estruturado com 18 (dezoito) questões, 12 (doze)
fechadas e 06 (seis) abertas. As informações foram analisadas com base na técnica
denominada de Análise de Conteúdo conforme apresentada por Bardin (2016) e Franco
(2008). Participaram desta investigação 60 (sessenta) jovens egressos dos Cursos Técnicos
Integrados ao Ensino Médio do Instituto Federal Catarinense - Campus: Camboriú/SC, com
idade entre 17 (dezessete) e 21 (vinte e um) anos. Concluiu-se, parcialmente, que a maioria
dos jovens egressos que participou da pesquisa está trabalhando, no entanto, não na área dos
cursos técnicos que escolheram. A maior dificuldade encontrada para inserir-se
profissionalmente foi a falta de experiência exigida pelo mercado de trabalho. Muitos estão
satisfeitos com sua profissão atual, estudam e não casaram. Estes jovens buscam se
especializar para ingressar no mercado de trabalho em uma posição melhor, para receber um
salário maior e ter uma qualidade de vida melhor. A busca pela qualificação profissional é
vista como um dos caminhos para a inserção profissional e para uma vida mais confortável
com a realização dos sonhos.
Palavras chaves: Juventude(S). Escolha Profissional. Inserção Profissional. Ensino Médio
Integrado.

8

ABSTRACT
This research was developed within the context of the Education and Work Research Group,
and its line of Research Teaching Practices and Professional Training, of the Postgraduate
Program in Education of the University of Vale do Itajaí - UNIVALI. Its objective is to
understand and analyze the perceptions of young graduates of the Technical Courses
integrated into Secondary Education of the Instituto Federal Catarinense – Camboriú Campus,
in relation to their career choices and insertion in the labor market, their expectations, and
their future plans. This career path starts with the students’ academic studies and continues
through to their insertion as professionals in the labor market. The research problem is based
on the following questions: What are the perceptions of young graduates of the Technical
Courses integrated into Secondary Education of the Instituto Federal Catarinense – Camboriú
Campus, in relation to their career choices and insertion in the labor market? What are the
factors that influence their school and work experience? The hypothesis of this study states
that the factors that influence the career choices and the academic and professional paths
taken by the students depend on the economic, social and cultural context in which they live.
Qualitative research was used, with complementary statistical interpretations through a
questionnaire with open and closed questions, and bibliographic research. The theoretical and
methodological contributions of some authors were an essential resource for this work, e.g.,
Soares (2002); Bardagi (2003); Groppo (2004, 2011); Silva (2011); Oliveira (2015); Gazo
(2009); Carrano (2000); Dayrell (2003, 2011, 2013); Pais (2001); Spósito (1993); Whitaker
(1998), Oliveira (2012); and Ciavatta (2012); among others. The research method used in this
work was the qualitative approach. Data were collected using a structured questionnaire with
eighteen questions: twelve closed and six open. The information was analyzed based on the
technique of Content Analysis, as presented by Bardin (2016) and Franco (2008). Sixty young
graduates of the Technical Courses integrated into Secondary Education of the Instituto
Federal Catarinense Camboriú Campus/ SC, aged between 17 and 21, participated in this
research. It was concluded, in part, that most of the young graduates who participated in the
research are working, though not in the area of the technical courses that they had chosen. The
greatest difficulty found in entering the labor market was that they lacked the experience
required by the market. Many of the subjects are satisfied in their current profession, are
studying, and are not married. These young people are seeking to specialize in order to find a
better position in the job market, earn a better salary, and have a better quality of life. The
search for professional qualification is seen as one of the routes to finding a good job, having
a more comfortable life, and being able to fulfil their dreams and ambitions.

Keywords: Young people. Career Choice. Insertion in the labor market. Integrated Secondary
Education.
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INTRODUÇÃO

Costumo afirmar, empiricamente, que estudar dói! Dói, porque se precisa abster de
inúmeros momentos, sejam eles com a família, com os amigos, com os prazeres que fazem
parte da subjetividade de qualquer pessoa. Relato também a frase: a vida acadêmica é
solitária, solitária porque exige um afastamento temporário de atividades que se fazia e de
pessoas com quem se convivia. Há necessidade do silêncio, do pensar e refletir para produzir.
Mas ler, estudar, pesquisar, escrever e descobrir fazem parte dessa construção para a busca de
respostas da investigação realizada.
Para compreender os motivos que me despertaram o interesse em pesquisar o tema: “A
Trajetória escolar e laboral dos jovens egressos do Ensino Médio Integrado: a escolha e a
inserção Profissional em foco” é preciso conhecer a minha trajetória pessoal e profissional.
Venho de uma família humilde, do interior de um município localizado no Norte do
estado de Santa Catarina, chamado Major Vieira, filha de pai pedreiro e mãe, dona de casa. A
mãe buscava atividades alternativas para auxiliar no sustento da família, costurando,
faxinando, vendendo produtos de beleza em domicílios e junto com meu pai buscava melhor
conforto para a família. Aprendi muito cedo a apreciar o mundo da escrita, em que a mãe
com toda a sua humildade, tendo estudado até a 4ª série primária, fez uma assinatura da
“Revista Família Cristã”. Todos os meses minha irmã e eu aguardávamos ansiosas, a chegada
da revista pelo correio, para que a mãe fizesse a leitura da historinha infantil que ela trazia,
ainda não éramos alfabetizadas e a mãe foi fundamental nesse processo.
Oriunda de escola pública, não frequentei a pré-escola, iniciei no primeiro ano, em
1981, naquela época esta etapa escolar chamava-se primeira série, em que selecionavam os
alunos por turma: A e B, por meio de um simples teste que era desenhar um círculo, um
quadrado e copiar do quadro a palavra laranja. Devo ter tido boa coordenação motora, um
traçado definido, pois fui escolhida para a turma dos fortes, sendo a primeira séria A.
Sempre fui uma apaixonada pelos livros, aguardava ansiosa todos os dias o momento
de ir à escola, desejava descobrir onde estava o cavalinho branco do Marquinhos, ou a galinha
Cocota da Rosinha, fui alfabetizada pelo método do Barquinho Amarelo, onde tudo era
mágico e foi com essa metodologia de alfabetização que iniciei as viagens no mundo da
imaginação, despertando para o gosto e o hábito de ouvir e, sobretudo, o deleitar-se com a
leitura.
Cursar o Magistério foi uma alternativa para sair do Ensino Médio com a perspectiva
de uma profissão, trabalhar para poder pagar a Faculdade. Por ser Major Vieira uma cidade
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pequena, não tinha acesso aos meios de comunicação que se tem hoje: telefone, internet, etc.
Talvez por essa razão não se tivesse conhecimento de onde havia Universidades Públicas,
Ensino Médio Profissionalizante que não fosse o Magistério na cidade vizinha de Canoinhas,
á 30 km do município do local onde eu morava. Assim, concluí o Magistério em 1991, sendo
aprovada em todos os anos, desde meu ingresso na escola.
Escolhi cursar Pedagogia em 1992 na Universidade do Contestado em Canoinhas –
SC, não por ser apaixonada pelo curso ou por ter o desejo intrínseco de ser professora, de
atuar na educação, mas sim, por não existir naquela época outra opção. As condições sociais
interferiram bruscamente nesse exercício, descrevo assim porque nunca foi escolha, mas o
“não ter a opção desejada”. Desta forma, em função da falta de acesso às informações precisas
e das dificuldades econômicas da família, era impossível se deslocar até outro estado, outro
município para cursar Veterinária, curso que eu tinha como sonho profissional que ficou
adormecido em minhas memórias.
Portanto, cursar Pedagogia nos anos de 1990 foi uma boa alternativa, uma vez que a
Instituição de Formação que era privada funcionava no período noturno, possibilitava naquele
tempo ser professora no interior do município, sem ainda estar formada, tendo

apenas o

Magistério. Havia carência de profissionais formados que se submetessem a ser professor na
zona rural. Desta maneira, com o valor recebido como professora era possível além de ajudar
a família também pagar a faculdade.
O trajeto de casa ao trabalho era árduo, pois eu fazia 10 (dez) km de ida e volta pela
estrada de chão batido, todos os dias de bicicleta, trabalhando numa escola multisseriada
levando uma marmita na garupa. Marmita composta pelas sobras do jantar colocado em uma
pequena panela e amarrada com um pano de louça para ser esquentado na escola, sendo este o
meu almoço todos os dias.
Saía de madrugada para trabalhar o dia todo com duas turmas de alunos em cada
período, na mesma sala, no final do dia voltava cansada e ainda tinha que ter agilidade para
não perder o ônibus, pois a Faculdade ficava á 30 km de minha casa. Assim, era necessária
muita garra e determinação, lembrando que em muitas tardes chuvosas não era a bicicleta que
me transportava, mas sim, eu quem a transportava, pois, as estradas eram precárias, com
muito barro, às vezes era impossível pedalar.
Um questionamento constante que eu fazia: será esta a escolha de todo jovem ao
término de seu Ensino Médio? Trabalhar, estudar, muitas vezes frequentar um curso que não
desejou, claro não se deve generalizar, mas para alguns acontece desta maneira. Acreditei que
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fazer o ensino superior era o único caminho para se inserir no mercado de trabalho e abrir as
portas para uma vida com mais qualidade, mais conforto.
Assim, em 1995, concluiu o curso de Pedagogia, que acabou despertando em mim o
gosto pela área da Educação, fui alfabetizadora por 06 (seis) anos, depois apostei em outros
municípios. Cursei Pós-Graduação em Psicopedagogia na Universidade do Vale do ItajaíUNIVALI em 1998. Após realizei outras Especializações na área da educação, fui
alfabetizadora e professora da educação Infantil, também professora da Educação de Jovens e
Adultos, gestora escolar e supervisora pedagógica, função esta que exerço até hoje. Trabalhei
como gestora por muito tempo com alunos entre 15 (quinze) e 80 (oitenta) anos, na Educação
de Jovens e Adultos, contribuí para alfabetizar muitos alunos com sérios problemas de
dependência química, dificuldades financeiras, de aprendizagem e problemas emocionais. A
cada dia se encantava mais no sentido de promover essa modalidade como educadora e poder
ajudar os adolescentes, jovens e adultos a se sentirem melhores.
Cursar o Mestrado em Educação foi um sonho que deixara para trás há 20 (vinte)
anos, por estar inserida em um tempo e espaço e com condições financeiras que não
oportunizavam esse ingresso, o acesso consegui por duas vezes, mas a permanência foi
impossível. Em 2014 passei no Concurso Público como Pedagoga – Supervisora Pedagógica,
no Instituto Federal Catarinense, instituição que atuo como profissional, constituindo o espaço
ou cenário em que se desenvolvi esta investigação.
Estar próxima dessa juventude no instituto e realizando o acompanhamento da
trajetória escolar e laboral diária destes jovens, uma vez que estudam em um Curso Técnico
Integrado ao Ensino Médio, despertou o desejo em conhecer e compreender melhor o que
acontece com esse jovem após sua saída da Instituição. Alguns questionamentos
impulsionavam a vontade de realizar esta pesquisa. Será que foi esse jovem que escolheu estar
ali ou teve outras influências, como familiares e amigos? Sua trajetória escolar e laboral está
sendo diferente daquela que foi da pesquisadora que redige este texto? Qual o contexto de sua
inserção profissional? Quais os fatores que interferem nesta trajetória? Foi a partir destas
perguntas que surgiu a oportunidade de realizar esta pesquisa que tem como tema central a
trajetória escolar e laboral dos jovens dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio, desde
a escolha do curso até sua inserção profissional.
Em 2017, do século XXI, ingressei no programa de Mestrado em Educação da
Universidade do Vale do Itajaí, acreditando que a trajetória que construí irá efetivamente
contribuir para a área de Educação e ampliar meu olhar, agora como pesquisadora, trazendo
reflexões científicas significativas e discussões para as políticas públicas referentes à
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problemática estudada. Ao trazer minha trajetória de vida pessoal e profissional acredito ter
justificado a motivação que partiu de minhas inquietações e me levaram a concretizar esta
pesquisa.
Como já descrito, foram muitas as mudanças ocorridas desde a adolescência,
transformações na organização do trabalho com a reestruturação produtiva, mudanças
tecnológicas, econômicas, políticas e culturais. Além de que se pode falar das modificações
que aconteceram na constituição familiar ou novos arranjos da família nuclear. Também
transformações na forma da juventude pensar e agir, mudanças no campo de formação
profissional e inserção no mercado de trabalho, em diferentes campos, abrindo-se um leque de
oportunidades. Cenário de extinção de profissões e surgimento de diversas outras,
especialmente no contexto das transformações que ocorreram nos anos 90, do século XX.
Destas todas, considera-se a escolha profissional e as dificuldades de inserção profissional um
marco na vida dos jovens assim como foi para a pesquisadora.
Alicerçada em sua trajetória pessoal e profissional reflete também sobre as não
escolhas e a trajetória até a inserção profissional. Como convive diariamente com jovens que
passam ou passaram a maior parte de seu tempo em uma Instituição de Ensino, inseridos em
diferentes Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio, surge o problema norteador da
pesquisa: qual a percepção dos jovens ingressantes e egressos dos cursos Técnicos Integrados
ao Ensino Médio, do Instituto Federal Catarinense – Campus Camboriú, sobre a escolha e
inserção profissional? Quais os fatores que influenciam sua trajetória escolar e laboral? Além
disso, será que o curso escolhido favoreceu essa inserção e superou as expectativas que o
aluno teve ao ingressar? E quais as expectativas e seus projetos profissionais? Estes
questionamentos se constituíram na pedra fundamental para realizar esse estudo.
Nesse sentido, o estudo tem como objetivo principal: compreender e analisar a
percepção dos jovens egressos dos cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio, do Instituto
Federal Catarinense – Campus Camboriú, sobre a escolha e inserção profissional, bem como,
conhecer suas expectativas e seus projetos profissionais futuros. A partir deste objetivo se
configurou os questionamentos que culminaram na elaboração dos objetivos específicos: a)
Caracterizar o perfil dos jovens egressos dos cursos Técnicos Integrados do Ensino Médio, do
IFC, no que se refere aos seguintes dados: idade, sexo, escolaridade, situação de trabalho, etc;
b) Identificar as influências de escolha do curso, as dificuldades ou não de inserção
profissional, as expectativas laborais e projetos profissionais futuros; c) Investigar se os
Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio contribuem com as expectativas dos estudantes
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ao ingressarem; d) Identificar o impacto do Ensino Médio Integrado na inserção profissional
do jovem frente ao mercado de trabalho demandado.
A necessidade dessa pesquisa ocorre pela importância em compreender um tema que
tem causado discussões e preocupações por parte de estudiosos, gestores, professores e
pesquisadores, as escolhas e trajetórias dos jovens após seu ingresso e egresso do Ensino
Médio Integrado, até sua inserção no mercado de trabalho. Além de trazer um panorama sobre
o perfil destes alunos que frequentam os cursos Técnicos Integrados do Instituto Federal
Catarinense - IFC, a relação educação e trabalho que se estabelece quando se estuda a
trajetória escolar e laboral também contribui para reflexões de estratégias de busca de
emprego e inserção no mercado de trabalho. Ademais, esta pesquisa colabora com a inserção
social, uma vez que trata de reflexões sobre os benefícios das políticas públicas educacionais
e de emprego para a juventude atual.
Esta pesquisa também se justifica pela relevância científica e social que as construções
de seus resultados trarão. Certamente estes resultados científicos terão validade para tratar do
tema da “Trajetória escolar e laboral desde a escolha do curso até a inserção Profissional” dos
jovens egressos do Ensino Médio Integrado, no entanto, há outros motivos que levam à
efetivação da mesma. Analisar a trajetória do jovem do Ensino Médio Integrado até sua
inserção no mercado de trabalho, observando se a Instituição formadora do Ensino Médio
Integrado contribuiu para facilitar essa inserção é outro motivo expressivo. Conhecer também
suas expectativas ao ingressar no Ensino Médio, se os motivos que o levaram a essa escolha
foram superados pelo Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio são resultados que se crê
possíveis para que a Instituição formadora repense o trabalho que é desenvolvido.
Por meio desta investigação foram levantadas significativas reflexões para a melhoria
ou não das condições de inserção desses jovens no mercado de trabalho, no entanto, um
diagnóstico sobre as causas e os desafios que são impostos aos jovens a partir de sua saída do
Ensino Médio Integrado, pode facilitar a tomada de medidas para minimizar problemas
encontrados por eles no mercado de trabalho, os constrangimentos impostos por este contexto.
Além de que analisar as dificuldades vivenciadas por este grupo de jovens
ingressantes e egressos do Ensino Médio Integrado do Instituto Federal, no mercado de
trabalho, poderá mostrar quais são os motivos para que a juventude tenha mais facilidade nos
processos de inserção. Assim como refletir e pesquisar sobre a trajetória escolar e laboral dos
jovens, amparada em informações da realidade deles e, em teorias que sustentam, explicam e
ampliam as dimensões deste estudo, oportunizam o desenvolvimento de uma formação mais
abrangente para a juventude brasileira e catarinense.
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A presente pesquisa está estruturada da seguinte forma: para que a produção de
conhecimento seja bem fundamentada foi necessário, num primeiro momento, deixar claros
os objetivos do estudo, que são os fios condutores que norteiam as buscas para o
desconhecido. Toda a investigação científica exige passos a serem adotados. Ainda na
introdução apresentamos a revisão da literatura, momento crucial em toda pesquisa, foram
expostos os referenciais teóricos e os estudos já existentes relevantes ao tema, os quais
contribuem significativamente para esse estudo, por meio desses buscamos as lacunas, o que
ainda não foi pesquisado e o que precisa ser aprofundado.
Em seguida, descreve-se o percurso metodológico da dimensão desta pesquisa, no
capítulo 1, apresentamos o cenário, os sujeitos e os instrumentos usados para coleta de dados
ou as informações, explicando como acontece o tratamento dos dados por meio da análise do
conteúdo. Neste capítulo, trazemos o primeiro objetivo do estudo que foi a caracterização do
perfil dos jovens.
No capítulo 2, a fundamentação teórica foi dividida em 4 (quatro) itens
complementares. O primeiro com abordagens sobre o conceito de juventude, sob o olhar de
diferentes autores. Neste tópico, repensamos os novos olhares sobre juventude(s), além de
trazer reflexões acerca dos diferentes espaços ocupados pelos jovens na atualidade, a (re)
construção da identidade no reconhecimento do seu espaço e pela inserção social. Também
um tópico sobre “O que é ou o que deveria ser o Ensino Médio Integrado e quem é esse jovem
que nele está inserido” é discutido neste capítulo. O desenvolvimento conceitual e empírico
da escolha e inserção profissional da juventude contemporânea é desenvolvido no terceiro
tópico.
O quarto e último tópico da fundamentação teórica traz uma sucinta abordagem das
trajetórias dos jovens no mundo do trabalho, conciliando com os estudos existentes. Além de
dialogar com diferentes autores por meio de leituras importantes realizamos uma reflexão
sobre a categoria trabalho, em que trabalhar faz parte da essência humana, ao trabalhar
produzimos a nossa existência, numa relação dialética com o outro, num pensar coletivo e na
interação com os outros. Justamente o trabalho constitui um momento fundante de realização
do ser social, condição para sua existência.
No capítulo 3 (três), mediante as informações recebidas junto aos participantes foi se
construindo os eixos e categorias por meio da análise de conteúdo, originando o fenômeno de
triangulação que é o entrelaçamento da teoria e das reflexões do pesquisador. Ultrapassar as
incertezas indo além das aparências é também a finalidade da análise de conteúdo como diz
Bardin (2011). Por último, apresentam-se evidências parciais encontradas na investigação.

19

Retomam-se os questionamentos, as hipóteses e os objetivos em confronto com as análises
realizadas que possibilitaram apontar algumas considerações já desenvolvidas desde as
expectativas quanto à inserção no mercado de trabalho, as trajetórias dos alunos egressos do
Ensino Médio Integrado até a inserção ou não ao mercado de trabalho. Após, tem-se a
listagem das referências utilizadas na composição do trabalho e os apêndices.
Para dar conta dos objetivos desta investigação torna-se necessário buscar nos estudos
já existentes os avanços e lacunas das pesquisas para que possamos trazer algo novo e
contribuir para a revisão da literatura. Portanto, fundamentada nos resultados encontrados
passo a descrever o processo investido. Foram consideradas na busca as investigações
realizadas no território brasileiro por meio das fontes online de pesquisa do Portal da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e da Biblioteca
Digital de Teses e Dissertações (BDTD).
Ao realizar o levantamento no Banco de Teses e Dissertações da CAPES, nos anos de
2013 a 2017, foram utilizados como critério os últimos 05 (cinco) anos e adotados os
seguintes descritores: Ensino Médio Integrado, Instituto Federal e Inserção Profissional. Nesta
busca foram encontradas 17 (dezessete) pesquisas, sendo 10 (dez) dissertações e 07 (sete)
teses. Num segundo passo, foi feito o refinamento por área de conhecimento: Ciências
Humanas, Sociologia, Psicologia e Antropologia, não eram relevantes a essa pesquisa o tema
destinado ao PRONATEC, Educação de Jovens e Adultos, Projetos de curta duração, ficando
para estudos relevantes a essa pesquisa 03 (três) dissertações e 03 (três) teses. Estudos esses
que foram analisados e segue as principais conclusões.
Ferreira (2017) em sua tese teve como objeto de estudo as trajetórias dos egressos do
Ensino Médio Integrado ao ensino superior do Instituto Federal Catarinense, Campus –
Camboriú, o mesmo espaço que acontece essa pesquisa. O objetivo foi analisar os fatores que
contribuem para que os jovens egressos escolham trajetórias (ou percursos) diferentes após o
curso Técnico em Agropecuária, do IFC Camboriú - SC. Muitos foram os resultados
encontrados: 70,8% dos egressos estão frequentando um curso superior na busca de continuar
sua formação e com o interesse na sua qualificação para futura inserção no mercado de
trabalho: porém, apenas 25% dos egressos entrevistados estavam cursando faculdade dentro
da sua área de formação, os demais estavam matriculados em outras faculdades.
Estes achados confirmam a tese de que o Curso Técnico em Agropecuária não está
atingindo seus objetivos na formação para o trabalho no ramo específico da Agropecuária,
mas está servindo como passagem para a realização de outros cursos que não estão associados
à área. Este estudo se mostrou extremamente relevante, tanto para a instituição de ensino,
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como para o campo de pesquisas na área. Também contribui para avançarmos e reafirmarmos
questões já vistas nas trajetórias dos alunos da instituição, contudo, ampliando a análise para
outros cursos da Instituição.
Silva (2013), em sua dissertação, analisou os limites e as possibilidades da
contribuição do Instituto Federal Fluminense - Campus Bom Jesus do Itabapoana, para o
desenvolvimento do território em que está localizado, buscou descobrir se o Instituto
contribuiu para esse desenvolvimento regional. Entrevistou alunos egressos dos primeiros
cursos concluídos no referido Instituto, formados nos cursos de Agroindústria e Agropecuária,
ouviu alunos das três modalidades de ensino: integrado; subsequente e concomitante. Os
resultados indicam que os alunos do Ensino Médio Integrado ao Técnico estão verticalizando
o ensino.
Além disso, indicam uma baixa inserção profissional dos egressos nas áreas correlatas
aos cursos técnicos, pois o técnico necessita “saber fazer” e também “saber pensar”, ou seja,
uma formação humana na sua totalidade. Os dados comprovaram que o Ensino Médio
Integrado não contribuiu para uma inserção significativa aos egressos e que essa modalidade
precisa cumprir com seu real objetivo para que isso aconteça. Observamos a falta de
oportunidades no mercado de trabalho, mais de 80% dos alunos são aprovados em
Universidades Públicas. Esta pesquisa foi muito importante, pois considero interessante para
subsidiar outras, há procura de algumas respostas nessa ordem na pesquisa desejada.
Outro estudo examinado foi “Entrada na profissão: escolha pessoal ou imposição
social”, a dissertação de Cava (2013). Buscou descobrir como os alunos ao final do Ensino
Médio fazem suas escolhas profissionais. O pesquisador reforçou este objetivo fazendo a
coleta por meio de entrevistas com alunos que frequentavam o Ensino Médio e também
fazendo um paralelo entre duas instituições de ensino. Desta forma, o autor encontrou várias
respostas, destacando que as escolhas e inserção do jovem correspondem à classe social na
qual ele está inserido, assim como varia conforme as diferentes classes sociais. Uma pesquisa
interessante e expressiva para o contexto descrito com contribuições significativas para
reflexões sobre as escolhas profissionais e ajuda a reforçar questões importantes que servem
para fundamentar o conceito de “escolhas” e “inserção”, entretanto, nos diferenciamos já que
não faremos análise comparativa ou um paralelo entre duas instituições.
Já Ferreira (2015) em sua pesquisa de dissertação: “A Inserção de Jovens no Mercado
de Trabalho: O Que Eles Têm a Dizer”, investigou um grupo de estudantes de um programa
de formação profissional, objetivando descobrir a inserção desses jovens no mercado de
trabalho e as sensações que experimentam nessa trajetória. Pesquisou em que local foi a
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primeira ocupação no mercado de trabalho, as vivências, trajetórias e objetivos que se tornam
próximos da pesquisa aqui realizada. Entretanto, não se trata de um curso de formação
profissional. Desta forma, concluiu que os jovens assumem para si a responsabilidade seu
sucesso ou fracasso na inserção no mercado de trabalho, justificando que ocorre devido à sua
dedicação e esforço ou a falta desses elementos, presente no discurso neoliberal na visão dos
jovens.
Por outro lado, Oliveira (2016) e Ostrovski (2016) desenvolveram suas teses a partir
do tema “escolhas e inserção profissional”, mas voltado para alunos universitários. Oliveira
(2016) com sua pesquisa intitulada: “Da universidade ao mercado de trabalho: a perspectiva
da transição de jovens graduandos” objetivou analisar como o jovem vivencia o momento préformatura e como se prepara para sua inserção profissional, identificou também as ações
impactantes dos jovens graduandos ao longo da formação acadêmica nesse momento de
transição, e, além disso, investigou a visão dos graduandos sobre a realidade do mercado.
A autora realizou grupo focal com alunos do Ensino Superior, de Instituições públicas
e privadas. A pesquisa revelou que os participantes vivenciam sentimentos de insegurança e
dúvidas quanto à inserção profissional e que concordaram ser de grande importância a
aprendizagem prática para um bom preparo profissional. Os alunos investigados relataram
sobre as exigências do mercado e sobre as condições ruins de trabalho de suas profissões. Os
alunos relataram que suas instituições ofereceram pouco ou nenhum apoio quanto a esse
momento de transição no que diz respeito aos cursos, palestras ou programas sobre
desenvolvimento profissional. Os jovens assumiram não terem conhecimento de como
elaborar um projeto profissional que dê norte para seus objetivos de profissão. Esta questão
nos ajuda a refletir a necessidade de planejar a carreira para que se possa vencer na profissão.
Analisar os fatores que influenciam nas escolhas dos cursos e na inserção profissional
dos alunos universitários foi também uma preocupação de Ostrovski (2016). Defendeu que a
escolha dos cursos pelos estudantes e o processo de inserção profissional são influenciados
por diversos fatores como o contexto socioeconômico e o contexto individual. Estes devem
ser considerados pelas instituições de ensino superior e pelas políticas públicas,
proporcionando uma transição acadêmica e laboral mais tranquila e exitosa para os estudantes
universitários. Essa tese reforça a necessidade de as instituições terem a preocupação de
acompanhamento de seus alunos, sejam aqueles que frequentam o curso ou os que já
passaram por ela.
A autora data sua pesquisa em alguns autores que trazem abordagens que também
comungamos, como: Frigotto, Carrano, Dayrell, Groppo, Abramo, Sposito. Os resultados que
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a pesquisadora traz dizem respeito às afinidades individuais na relação com a área de atuação
no mercado e o processo contraditório de escolha do curso, neste sentido, descobriu que as
escolhas acontecem de diferentes formas e influências, sendo a família uma delas a qual se
apoia.
A inserção no curso surgiu como momento de angústia, expectativas e de esperança de
inserção no mercado de trabalho por intermédio do estágio. Foi identificado que os processos
de escolha e inserção profissional são influenciados por fatores próximos e, ao mesmo tempo,
por momentos distantes na vida do indivíduo. Tanto Ostrovski, como Oliveira investigaram
alunos universitários em fase de conclusão.
Este conjunto de investigações é fundamental como contribuição para aprofundamento
do referencial da presente pesquisa, entretanto, salientamos que há diferenciações no que
concerne ao público, à metodologia, Instituições e modalidades, lembrando que nenhuma
delas aborda especificamente alunos de Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio. Por
isso, registramos uma lacuna a ser investigada. Muitas pesquisas emergiram, contudo, com
distintos objetivos, metodologias e objetos de estudos do tema a ser pesquisado. Nesta
perspectiva, passo a destacar algumas investigações que mais se aproximam do assunto deste
estudo, todavia, é apropriado ressaltar que nenhum trata especificamente do tema no contexto
que se pretende e se insere. A seguir são interpretados com o objetivo de mostrar os avanços e
também as limitações na literatura.
Com os descritores Ensino Médio Integrado, Instituto Federal e Egresso, no primeiro
momento surgiram 44 (quarenta e quatro pesquisas), refinando pelos últimos 05(cinco) anos,
surgiu apenas pesquisas realizadas nos anos de 2015, 2016 e 2017, totalizando 25 (vinte e
cinco) pesquisas. Refinando pela grande área de conhecimento, de avaliação e programa,
sendo a palavra educação como busca, ficaram 05 (cinco) pesquisas, sendo 03 (três)
dissertações e 02 (duas) teses. As teses não foram analisadas neste estudo porque uma tratava
exclusivamente da Educação de Jovens e Adultos, sem relevância ao tema aqui pesquisado, a
outra estudou a influência dos currículos no Ensino Médio Integrado como influência na vida
dos egressos, tema que também não abordamos na pesquisa. Uma dissertação foi também
aqui abdicada, pois era direcionada ao tema cotas nas Instituições Federais, assunto este que
não contribui nesse momento para a pesquisa em questão, ficando para análise as 02 (duas)
dissertações a seguir.
Silva (2016) apresentou um estudo (dissertação) com o objetivo de investigar o local
em que estava os egressos do curso técnico em Eletromecânica, do Instituto Federal de
Sergipe (IFS), Campus Lagarto. Evidenciou com esse estudo a importância da formação
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técnica ofertada àquela comunidade, pois por meio dessa Instituição a maioria dos egressos
encontrava-se estudando e trabalhando, satisfeito com a média salarial. Estudo significativo
para a região e como diagnóstico para a Instituição, no entanto, a pesquisa se diferencia desta,
pois se dará ênfase à escolha e inserção dos jovens do Ensino Médio Integrado, independente
dos cursos escolhidos e concluídos.
Costa (2015) realizou sua pesquisa com o objetivo de abordar a inserção dos egressos
do IFRO - Campus Ariquemes no mundo do trabalho. Fez um levantamento histórico do
ensino técnico agrícola no Brasil e, especificamente, em Ariquemes, para compreensão das
contradições que marcaram seu desenvolvimento e realizou uma pesquisa os alunos do curso
técnico de agropecuária integrado ao ensino médio.
A análise dos dados aponta para o distanciamento entre objetivos proclamados pelo
projeto político pedagógico do curso e os resultados concretos verificados pela pesquisa. Por
um lado, verificam-se altas taxas de reprovação ou evasão do curso, o que contradiz a tese da
inserção social dos alunos; por outro, a maioria dos que consegue concluir opta pela carreira
acadêmica com objetivo de continuar os estudos e conquistarem espaço no mercado de
trabalho. Essa pesquisa aproxima-se significativamente dos estudos aqui construídos, pois
objetiva-se analisar como os egressos continuam suas vidas pós o Ensino Médio Integrado, há
a inserção no mercado de trabalho, vão para as Universidades? Quais são suas escolhas? A
pesquisa de Costa (2015) nos auxiliou nesses aspectos.
Com os Indicadores “Escolha e Inserção profissional” foram encontrados os seguintes
estudos, 27 (vinte e sete) pesquisas, talvez por serem palavras mais abrangentes, entretanto,
não achamos estudos registrados nos anos de 2013 e 2017, apenas nos anos de 2014, 2015 e
20016. Destes, 19 (dezenove) dissertações e 08 (oito) teses. Já quando se destaca por áreas
das Ciências Humanas, Sociologia, Psicologia e Antropologia, somaram 06 (seis) dissertações
e 04 (quatro) teses, das quais muitas se distanciam do objeto estudado.
Convém salientar que há pesquisas dentro desses descritores, porém, voltadas para
outros objetos, outros contextos que fogem desta investigação como: inclusão, escolha da
carreira docente, PRONATEC-Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego,
cursos específicos de outras áreas, das quais não iremos tratar aqui, por isso nem todos se
aproximam do tema ora aqui investigado. Após leitura dos objetivos, metodologias e
resultados foram analisados desses últimos descritores citados 02 (duas) dissertações e
01(uma) tese.
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Os desejos, experiências e expectativas do jovem frente à escolha do curso técnico
foram pesquisados na tese de Caú (2017). Os resultados revelaram que a escolha dos jovens
pela instituição e pelo curso decorre da influência de vários fatores sociais: a família, amigos,
professores, referência social da instituição, condições de oferta, a qualidade pedagógica do
Instituto Federal de Pernambuco - IFPE e no status de escola pública de referência no ensino
médio de qualidade na região. Evidenciou que o projeto de vida dos jovens foi
alimentado/construído por meio de múltiplas experiências vividas, as quais se tornaram
significativas na medida em que favoreceram a ampliação do convívio social e da bagagem de
conhecimentos, despertaram para novos interesses, contribuíram para a identificação
profissional, desenvolveram habilidades sociais, edificando, paulatinamente, a descoberta do
que fazer de sua vida.
No conjunto das investigações analisadas muitas pesquisas referentes a esse tema
discorrem sobre os alunos egressos do PRONATEC – Programa Nacional de Acesso ao
Ensino Técnico e Emprego, da EJAI – Educação de Jovens e Adultos e Idoso, egressos de
Pedagogia Alternativa, PROEJA – Programa de Educação de Jovens e Adultos, e há, ainda,
pesquisas voltadas para o olhar do professor sobre o aluno que concluiu o Ensino Médio.
Outras pesquisas foram realizadas em Instituições Estaduais, outras Privadas se diferenciando
deste estudo. Pode-se dizer também que algumas investigações se assemelham ao tema
pesquisado, mas não no que se refere à abordagem metodológica, público pesquisado e
objetivo, mesmo assim foram extremamente relevantes, pois serviram como subsídios para
aprofundamentos da presente pesquisa.
Apesar do avanço na área de estudos que se insere o tema, nota-se também que ainda
há fragilidades e lacunas, o que demonstra raridade, o que demonstra necessidade de avançar
e aprofundar. Além de se ressaltar que o desenvolvimento dessa pesquisa se constitui como
relevante científica e socialmente, em nenhum desses estudos se encontrou o que é lançado
como problema ou objetivo do presente estudo.
Compreender como se dá o processo de escolha por uma escola de ensino médio
técnico federal pelos estudantes de camadas populares foi o que Tetzlaff (2017) em sua
dissertação objetivou. Realizou entrevistas com dez estudantes pertencentes às camadas
populares, com idades entre 16 (dezesseis) e 19 (dezenove) anos, de séries variadas, do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), da região de
Ribeirão Preto-SP. Alguns aspectos comuns foram destacados na análise destas entrevistas
entre os estudantes, como a característica de “bons alunos”, a valorização da educação e da
escola de ensino médio técnico federal, como também o forte desejo por uma escola de
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melhor qualidade e pela continuidade educacional em detrimento de uma formação para o
trabalho. Os dados indicaram que a escolha pela escola se deu por um processo socialmente
construído, sobretudo no âmbito escolar, no decorrer de toda escolarização dos estudantes. Há
forte participação da escola de ensino fundamental, principalmente dos professores, no
processo de escolha pela escola de ensino médio técnico federal nas camadas populares,
fazendo com que o IFSP surgisse como opção de escolha. A participação da escola torna-se
visível ao propiciar aos bons alunos informações sobre a opção do IFSP como escola de
ensino médio de qualidade e, principalmente, ao incentivar esta opção de escolha escolar para
esses estudantes.
Ingressar em uma Instituição de qualidade, que abra portas para o mercado de trabalho
foi também constatado neste estudo, pesquisa importante para os docentes que atuam com
esses jovens, pois comprova o tamanho da responsabilidade e importância na formação que
oferecem a esses jovens e contribuem para a continuidade da vida acadêmica deles. Esse
estudo contribui com a pesquisa, porém, foi realizado com alunos que estavam cursando o
ensino médio, o que diferencia da investigação atual.
A pesquisa-intervenção de Pereira (2017) teve por objetivo investigar o modo como os
adolescentes de classe média, que estudam em escola particular têm vivenciado o período prévestibular a partir das interações que estabelecem na escola. Eles são expostos a dois tipos de
pressão: a exigência de que escolham uma profissão que deverão exercer pelo resto de suas
vidas e, a outra, é a cobrança da família e das instituições em que estudam para que sejam
aprovados em Universidades, preferencialmente públicas. Essas pressões provocam
sofrimento nos adolescentes, que chegam a quadros mais graves como depressão. Essa
investigação defendeu o papel do Psicólogo na escola e da Orientação Profissional,
favorecendo vivências que possibilitem a estes adolescentes reconfigurar os significados e
atribuir novos sentidos a esta etapa de suas vidas. Como resultado, compreende-se que muitos
são os cenários que constituem as escolhas profissionais dos jovens. Na escola, nas famílias,
entre os amigos e grupos a que pertencem, os adolescentes configuram seus modos de ver e
pensar o mundo e, consequentemente, o mundo do trabalho que pretendem ingressar e é por
meio da configuração desses diversos cenários que o adolescente constitui suas escolhas.
Uma pesquisa que aborda alguns questionamentos relevantes comparados com
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pesquisa aqui estudada, pois a família, mesmo em Instituições Públicas às vezes acaba
influenciando de modo negativo nas escolhas dos filhos, pressionando, causando certo
desconforto.
E, por fim, ainda foram vistos os descritores: Ensino Médio Integrado, Juventudes,
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Mercado de Trabalho, achou-se, nesta perspectiva, duas 02 (duas) dissertações e nenhuma
tese. Nesse levantamento foi observado que tal temática tem sido prioridade das Ciências
Humanas e Sociais, como Psicologia, Sociologia, Antropologia e Educação. Após este
levantamento minucioso realizado por meio de leituras, análise dos objetivos, metodologias e
resultados, a seguir, apresenta-se, então, as reflexões acerca da revisão da literatura.
Silva (2017) estabeleceu como objetivo de pesquisa: compreender qual o papel da
escola na construção dos projetos dos jovens. Para isso, utilizou-se da metodologia de
pesquisa empírica, por meio de questionário e grupos focais (um com alunos do Ensino Médio
de escola pública e outro com alunos da rede privada). O autor concluiu que a escola
influencia nos projetos dos alunos, na medida em que essa adota um modelo de ensino e
formação que oferece aos jovens a oportunidade de identificarem-se ou não com o exercício
de diferentes profissões.
O pesquisador utilizou diversos autores importantes, como Dayrell (2014), Spósito
(2000), entre outros, que constituem significativas referências para a realização da presente
pesquisa, pois tratam desse tema numa perspectiva histórico-sócio-cultural, ultrapassando
visões deterministas sobre os jovens ou juventude. Sem dúvida, a investigação auxiliou para
estabelecer paralelos entre a escola pública e privada nesta modalidade, porém, distancia-se
do objetivo que se deseja no estudo, não serão feitos paralelos entre escolas no processo de
escolha e inserção profissional.
Lavor (2017) em sua dissertação objetivou compreender as trajetórias vivenciadas
pelos jovens egressos da educação profissional e suas reverberações ao acesso à educação
profissional por intermédio da política do Ensino Médio Integrado (EMI), proporcionado aos
jovens. Utilizou documentos e diferentes bibliografias, assim como questionários e entrevistas
com jovens egressos do EMI da Escola Estadual de Educação Profissional Maria José
Medeiros no ano de 2014, do estado do Ceará. Utilizou o estudo de caso como forma de
investigação e para amparar as discussões suscitadas dialogou-se com os autores Frigotto
(2005), Ramos (2005), Ciavatta (2005), dentre outros que discutem sobre concepções de
Ensino Médio Integrado à Educação Profissional e defendem a formação integrada. Autores
esses que também foram utilizados na pesquisa aqui estudada. Os jovens egressos
visualizaram o EMI como uma instituição de educação com melhores condições de ensino
entre as escolas públicas para atendê-los, identificando-o como importante aliado para o
aprendizado, além de “ter algo a mais no currículo”, no caso um curso técnico profissional,
com possibilidades de rápida inserção no mercado de trabalho e na universidade. Pesquisas
que contribuem para ampliar o olhar dos jovens no que se refere ao EMI em relação ao
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mercado de trabalho, suas buscas para a inserção rápida ao mercado de trabalho após sua
formação.
Com os mesmos indicadores se realizou um levantamento na Biblioteca Digital
Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), encontrando os mesmos resultados, raras as
pesquisas que surgiram, cabe aqui destacar para contribuir nesse estudo. Foi visível o
crescimento de estudos sobre o tema no ano de 2017. Vale lembrar que muitas pesquisas com
esses indicadores surgem na área de ciências exatas, música e planejamento governamental e
que não vêm ao encontro da pesquisa propriamente dita, por isso foram retiradas desta busca.
Carneiro (2015) e Raykil (2014) em seus estudos tiveram objetivos semelhantes,
avaliar os percursos de egressos de Institutos Federais, suas percepções e a efetividade do
ensino médio integrado. Carneiro (2015) no Campus IF Baiano/Senhor do Bomfim, Raykil
(2014) no Instituto Federal da Bahia – Campus Porto Seguro, cada qual em cursos diferentes,
mas ambos com olhares voltados para a efetividade dos cursos técnicos na vida dos
estudantes, avaliando os efeitos de desenvolvimento profissional e de vida cidadã. As
pesquisas desses autores se aproximam desta em relação ao olhar para o estudante egresso,
mas difere em objetivos, em metodologias e coleta de dados.
Não foram analisadas e nem destacadas, aqui, as pesquisas que se distanciam do tema
pesquisado como aquelas que tratam do agronegócio; comparativos entre ensino médio
integrado e ensino técnico subsequente; Programa de Educação de Jovens e Adultos –
PROEJA; formação continuada de educadores que atuam com ensino médio integrado;
egressos de licenciaturas; política de TICs; egressos do PRONATEC; sendo assim, houve
uma diminuição das pesquisas que devem ser consideradas nessa revisão de literatura.
É importante destacar que na BDTD com os descritores: Ensino Médio
Integrado/Instituto Federal/ Inserção Profissional, no primeiro momento foram encontradas 61
(sessenta e uma) investigações, nos anos de 2013 a 2017. O primeiro filtro foi eliminar
ciências da informação, saíram 43 (quarenta e três) estudos relacionados em sua maioria a
TIs. Ficaram 18 (dezoito), num novo refinamento foram retiradas aquelas associadas às
ciências: arte e música, ciências exatas e planejamento governamental, resultando na análise
03 (três) pesquisas, 02 (duas) dissertações e 01 (uma) tese. Passo a seguir a examiná-las.
Fernandes (2017) investigou alunos egressos do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais – Machado teve o objetivo de discutir a
temática do desenvolvimento, aliado ao debate sobre poder local. O autor se propôs a
compreender as possibilidades da instituição consolidar-se como possível agente de
transformações sociais, locais e regionais, considerando os antagonismos inerentes ao
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processo de formação no atual contexto da Educação Profissional. Focou a pesquisa nos
estudantes egressos formados do curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio.
Concluiu, que ainda que, limitadamente, há caminhos e ações que podem favorecer
significativas mudanças locais e regionais. Acredita-se que Fernandes venha ao encontro
daquilo que interessa a esta pesquisa na busca por conhecer as trajetórias pós-saída do Ensino
Médio integrado, a instituição contribuiu como agente de transformação. Uma pesquisa
instigante, relevante e realizada recentemente que pode contribuir com referências
bibliográficas e análise na produção desta.
É interessante que os mesmos autores aparecem em diferentes variantes, em alguns
momentos nota-se que se assemelham ou se complementam no que se refere ao tema, por isso
surgem como caminhos ou alternativas na revisão da literatura. Com esses indicadores surgiu
a questão da inserção profissional de estudantes da Educação de Jovens e Adultos, dos Cursos
de licenciaturas, do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego –
PRONATEC, Inserção do aluno do Ensino Médio Integrado que faz parte da inclusão,
Inserção profissional por meio de redes sociais, etc. Todas estas contribuições fazem parte do
tema da pesquisa, mas não estão associadas diretamente ao objeto do presente estudo, por isso
não se irá discorrer aqui.
Com os indicadores “Escolha e Inserção profissional” foram encontradas 28 (vinte e
oito) pesquisas, refinando pelos últimos 05 (cinco) ficaram 15 (quinze) dissertações e 13
(treze) teses, e inseridas nas Ciências Sociais e Humanas encontramos para análise 06 (quatro)
estudos, sendo 04 (quarto) dissertações e 02 (duas) teses.
Analisar as condições de vida e trabalho das famílias trabalhadoras no setor têxtil da
cidade de Jaraguá do Sul - SC foi o que se propôs a fazer a pesquisadora Maccarini (2015),
que entrevistou trabalhadores da indústria têxtil, matriculados no curso técnico em Vestuário.
Chama atenção essa pesquisa porque são também alunos de um Instituto Federal, resultou que
eles têm dificuldades em trabalhar e estudar ou conciliar estudo e trabalho. Muitas vezes são
explorados, não têm acesso aos serviços públicos, deixam de lado sua vida social em função
disso. Uma pesquisa que envolveu as famílias desses estudantes trabalhadores, fator
importante que apareceu neste estudo, pois também se obteve relatos de alguns pais por
telefone, mesmo que apontando uma realidade diferente.
Outro estudo interessante foi de Neves (2017) em que se propôs no estudo verificar o
olhar do estudante do Ensino Médio profissionalizante sobre sua formação. A pesquisadora
traz semelhanças com a pesquisa aqui abordada, pois objetivou investigar o grau de satisfação
dos estudantes com relação à sua futura inserção profissional. Foram realizadas entrevistas
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como instrumento de pesquisa e a aplicação de questionários numa amostra de 107 (cento e
sete) estudantes, sendo desses 26 (vinte e seis) ex-estudantes do Ensino Técnico. Estudantes
com perfil diferenciado em termos de classe social, poder aquisitivo e formação cultural. Os
resultados da pesquisa foram a base para a construção de uma proposta interventiva que
pretende apontar caminhos para a necessidade da inovação curricular e fomentar a
organização de oficinas de aperfeiçoamento profissional com os egressos dos cursos
analisados.
Algumas investigações não são relevantes ao tema, estão relacionadas à inserção
profissional do idoso, do jovem aprendiz, dos profissionais da música, dos profissionais da
saúde, de alunos da educação a distância, inserção de deficientes auditivos no mundo do
trabalho, a escolha e inserção de mulher no mercado de trabalho e outras tantas pesquisas que
fogem do tema desta, não sendo viável aqui apresentar.
Que sentido os jovens dão para a escola foi um dos objetivos da pesquisa de
Gonçalves (2015), em que pesquisou jovens do Ensino Médio por meio de questionários e
entrevistas. O pesquisador descobriu que os jovens sentem que e a escola não contribui para a
inserção deles no mercado de trabalho, definiram a escola como uma instituição certificadora
que negligência seu papel de construção e apreensão de conhecimentos; mas é na escola que
acontece a socialização, o lugar onde fazem amigos, onde criam vínculos, e estabelecem
relações significativas com os docentes.
Investigar a opção dos alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
Norte de Minas Gerais – Campus Salinas pelo Ensino Médio Integrado foi um dos objetivos
de Anjos (2013). A pesquisadora também optou por aplicação de questionários estruturados,
com uma amostra de 363 (trezentos e sessenta e três) estudantes, desta modalidade de ensino
e ainda optou por grupos focais para complementar a investigação. Saber por que os
estudantes dos cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio daquela instituição optaram pelo
EMI, se a Instituição contempla as necessidades dos jovens para o ingresso no Mundo do
Trabalho e quais os dilemas dos jovens que optam pelo EMI eram alguns dos objetivos da
pesquisadora.
A investigação teve várias conclusões entre elas: os estudantes do EMI em sua grande
maioria desejam entrar em uma faculdade, assim que concluírem o EMI, entretanto,
conciliando com a entrada no mercado de trabalho optaram por esta modalidade de ensino,
especialmente pela formação geral, mas conferem grande importância à habilitação técnica;
inclusive, mais da metade quer trabalhar na área do curso técnico; 99% dos estudantes não
trabalham, apenas estudam.
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Anjos (2013) não apresenta as trajetórias dos estudantes, porque não realizou a
pesquisa com estudantes egressos, também, não focou nos projetos futuros desses estudantes,
lacuna esta que se pretende preencher no desenvolvimento da presente pesquisa. É
interessante se observar o número de investigações sobre os Institutos Federais, com
pesquisas relacionadas aos alunos, ou voltadas à própria Instituição, docentes, gestão,
currículo, políticas públicas. Mas há algo na literatura que se torna expressivo é olhar de
diferentes pesquisadores sob os Institutos Federais.
Um estudo realizado com jovens estudantes, concluintes dos cursos do EMI do
Instituto Federal do Espírito Santo – IFEs, teve como objetivo conhecer e analisar os
significados do trabalho por meio de depoimentos desses jovens, de acordo com as suas
trajetórias e projetos de vidas, de Loureiros (2013). Apresentou vários resultados, os quais
foram analisados, entre eles: os jovens apontam uma associação entre estudo e trabalho,
visando o ingresso futuro no mundo do trabalho; o desejo em ingressar na universidade como
um meio de galgar uma vida profissional valorizada. O futuro se apresenta com uma gama de
oportunidades e como fonte de incertezas. Essa investigação contribuiu muito em diversos
aspectos para definirmos melhor o foco e preocupações do estudo, uma das que mais se
aproxima em termos de abordagem aqui desenvolvida, entretanto, há ampliações nas lacunas
no que se refere aos objetivos e está inserida em outro contexto e realidade vivida pelos
jovens.
Os estudos encontrados e selecionados, tanto as dissertações como as teses,
contribuíram para a presente investigação, trazendo o que já existe na literatura sobre o tema
ou problema norteador, pressupostos teóricos, metodologia, etc. Algumas se aproximam
outras se distanciam deste foco, outras ainda apresentam limitações necessitando
aprofundamentos. Reafirma-se o que já dito anteriormente que esta revisão foi fundamental
para se verificar que ainda falta se avançar em estudos sobre a temática e mostra raridade de
investigações, apontando para a necessidade de ampliações. Nenhuma destas se preocupou em
analisar as escolhas dos cursos, inserção profissional ou as trajetórias dos alunos de cursos
técnicos do Instituto Federal com a mesma intencionalidade pretendida neste estudo. Diante
do exposto, justifica-se a relevância científica e social desta pesquisa. E o objetivo geral busca
compreender e analisar a percepção dos jovens egressos dos cursos Técnicos Integrados ao
Ensino Médio, do Instituto Federal Catarinense – Campus Camboriú, sobre a escolha e
inserção profissional, bem como conhecer suas expectativas e seus projetos profissionais
futuros. Para dar conta deste objetivo configurou os objetivos específicos: a) Caracterizar o
perfil dos jovens egressos dos cursos Técnicos Integrados do Ensino Médio, do IFC, no que se
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refere aos seguintes dados: idade, sexo, escolaridade, situação de trabalho, etc; b) Identificar
as influências de escolha do curso, as dificuldades ou não de inserção profissional, as
expectativas laborais e projetos profissionais futuros; c) Investigar se os Cursos Técnicos
Integrados ao Ensino Médio contribuem com as expectativas dos estudantes ao ingressarem; e
d) Identificar o impacto do Ensino Médio Integrado na inserção profissional do jovem frente
ao mercado de trabalho demandado.
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1 . EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO E SOCIEDADE:
FUNDAMENTOS HISTÓRICOS E PERSPECTIVAS EMANCIPATÓRIAS.

1.1 Pesquisa qualitativa e procedimentos de coletas de dados

Um percurso recheado de muitos anúncios, incertezas, complexidades, dúvidas,
questionamentos foi sendo permeado pela própria especificidade do objeto desta pesquisa.
Durante o processo investigativo, novos traços se colocaram à frente para dar contorno à
perspectiva

desejada

neste

estudo,

assim

relações,

sentimentos

e

movimentos

metamorfoseados apareceram no itinerário construído.
Ao mesmo tempo em, que muitas mudanças ocorriam no mundo todo, estas eram
processadas pela pesquisadora na relação com o objeto de estudo desta investigação e
reflexões se fizeram evidentes. Portanto, pesquisar é defender uma ideia, fundamentá-la com
expressivas referências de autores importantes na área estudada e trazer teorias e dados
retirados do mundo autêntico com informações verídicas. Também é buscar por intermédio
de questionários, entrevistas, leituras, observações, comprovações, análises revelar os
resultados descobertos com a pesquisa. É buscar o novo a partir daquilo que já existe, assim
como avaliar, comparar e cruzar conhecimentos. A pesquisa, no entanto, não se reduz a meia
dúzia de regras preestabelecidas, mas como diz Goldenberg (2007), a importância do olhar
científico está na curiosidade, na criatividade, na disciplina e também na paixão, são algumas
características para o desenvolvimento de um estudo criterioso, que se baseia no confronto
constante entre o desejo e a realidade possível.
A investigação presente tem como premissa o enfoque de uma pesquisa qualitativa,
trazendo interpretações estatísticas complementares por meio de um questionário com
perguntas abertas e fechadas e pesquisa bibliográfica. O tratamento dos dados é realizado por
meio de interpretações estatísticas no que se refere às questões fechadas e objetivas do
questionário e análise de conteúdo conforme Franco (2008) e Bardin (2011) para análise das
questões abertas do questionário. Do ponto de vista metodológico não há contradição entre
uma pesquisa qualitativa de uma quantitativa, sendo possível associá-las num único objeto.
Algumas ponderações podem ser feitas no que concerne ao uso da pesquisa
quantitativa a partir das explicações metodológicas já explicitadas neste estudo, em
continuidade com a pesquisa qualitativa. Por um lado, a investigação quantitativa pode vir a
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atuar em níveis da realidade na qual os dados se apresentam aos sentidos e tem como campo
de práticas e objetivos trazer à luz fenômenos, indicadores e tendências observáveis até certo
ponto. Por outro lado, a importância da investigação qualitativa trabalha com valores, crenças,
hábitos, atitudes, sentidos, representações, significados, opiniões que configuram uma maior
complexidade de fatos e processos particulares e específicos de indivíduos e grupos. A
abordagem qualitativa que permeia este estudo manteve um grau de importância valioso para
a compreensão de fenômenos caracterizados por um alto grau de complexidade interna. Neste
sentido, não há contradição do ponto de vista metodológico entre as duas e pode-se inferir que
nenhuma é mais científica que a outra. Todavia, acredita-se que podem ser complementares,
apesar de suas especificidades e diferenciações, tão pouco se opõem ou se contradizem, mas a
tentativa neste estudo foi no sentido de dar uma contribuição mais efetiva para o
conhecimento. No curso da investigação por vias de inferências, acabaram por se apoiar nas
duas modalidades. Portanto, a riqueza inesgotável dos ditos, da palavra sonora, o seu uso
conflitivo em contextos situacionais da pesquisa qualitativa, pode produzir significativas
interpretações com apoio nos indicadores e tendências quantitativas (RAITZ, 2003; FLICK,
2009).
Fazer uma escolha adequada de métodos e de teorias convenientes torna-se aspecto
essencial na pesquisa qualitativa, assim haverá reconhecimento na análise de diferentes
perspectivas, inclusive nas reflexões, no olhar do pesquisador, isso faz parte do seu processo
de produção em sua pesquisa (FLICK, 2009). Ainda segundo esse autor as pesquisas
qualitativas podem ser justificadas em benefício de que a mudança social acelerada e a
consequente diversificação dos campos da vida fazem com que, cada vez mais, os
pesquisadores sociais enfrentem novos contextos e perspectivas sociais.
A pesquisa qualitativa não se preocupa com representatividade numérica, mas com o
aprofundamento da compreensão de um grupo social ou de uma organização conforme
Goldenberg (2007). Com pesquisa qualitativa se quer dizer qualquer tipo de pesquisa que
produza resultados que não serão alcançados por meios estatísticos, por números,
quantificando-os. Na pesquisa qualitativa se inclui as emoções, os sentimentos, as interações,
por isso esta pesquisa se configura numa abordagem qualitativa, pois será visto estes aspectos
referentes aos sujeitos que são estudantes egressos do Ensino Médio Integrado.
Assim, como serão trazidos dados objetivos, com representatividade numérica no que
concerne aos dados: idade, sexo, escolaridade, situação de trabalho, situação acadêmica, etc.
A pesquisa quantitativa revela dados que podem ser contabilizados, por isso essa pesquisa traz
uma abordagem metodológica com enfoque quanti-quali.
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O questionário pode ser caracterizado como uma fonte estável e confiável, que permite
uma maior abrangência à coleta de dados pela sua organização em questões fechadas e
abertas. Com o objetivo de enriquecer e complementar os dados do questionário, as questões
abertas entram como recurso indispensável por ser uma técnica muito utilizada em trabalhos
científicos, além de possibilitar ao pesquisador maior quantidade de informações realizando
assim uma pesquisa mais eficiente. Com a análise dos questionários, muitas vezes encontra-se
lacunas que não foram estruturadas anteriormente e precisam ser atribuídas, retomadas para
que faça sentido, por isso foi realizado o questionário com uma parte de perguntas abertas
para maior fidedignidade.

1.2 Local da pesquisa

Os sujeitos que fazem parte dessa investigação são estudantes dos Cursos Técnicos
Integrados ao Ensino Médio, do atual Instituto Federal Catarinense - Campus/Camboriú. Mas
não foi sempre assim, esse espaço de aprendizado era chamado de Colégio Agrícola de
Camboriú - CAC, neste aspecto, é importante lembrar que em outros municípios/estados do
país, também havia Colégios Agrícolas.
O Colégio Agrícola de Camboriú - CAC foi fundado em 08 de abril de 1953, após um
acordo firmado entre os Governos da União e do Estado de Santa Catarina, publicado no
Diário Oficial da União em 15 de abril de 1953. Eram voltados exclusivamente para a área
agrícola, muitos colégios tinham alojamentos, inclusive o CAC, pois os alunos vinham de
diferentes municípios do estado de Santa Catarina e também, alunos de outros estados do
Brasil, sendo necessário oferecer condições para que, nesse espaço, pudessem estudar e
morar, recebendo alimentação e moradia.
Apesar de ser uma instituição nomeada como agrícola, a partir de 2000, percebendo a
necessidade do mercado de trabalho local, passou a oferecer outros cursos técnicos, de
Informática e Meio Ambiente. Em 2003, passa a oferecer o Curso Técnico em Transações
Imobiliárias, na modalidade Subsequente e, a partir de 2008, o curso Técnico em Turismo e
Hospedagem, hoje titulado somente Curso Técnico em Hospedagem.
No ano de 2007, foi implantado o Curso do Programa Nacional de Integração da
Educação Profissional na modalidade de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA –
ofertando ensino médio e qualificação profissional. Já em 2008, através da Lei 11.892,
aconteceu a descentralização das Escolas Técnicas Federais, sendo criados os Institutos
Federais – IFs. Com a proposta de desenvolver cursos profissionalizantes dentro das
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necessidades de cada realidade regional, os Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio,
sempre tiveram um número maior de procura do que de vagas ofertadas. Com a criação dos
Institutos passou a ser possível ofertar cursos superiores à comunidade, como faculta a lei.
Neste período, houve um aumento significativo na criação de Institutos Federais,
inclusive em Santa Catarina, este fato favoreceu o aumento de vagas e passou a receber um
número maior de jovens entre 14 (quatorze) e 17 (dezessete) anos. Muitos Institutos passaram
a não oferecer mais o alojamento, pois a maioria das vagas era preenchida com alunos da
própria região, não havendo mais necessidade dessa oferta. Hoje, o Instituto Federal
Catarinense - Campus/Camboriú disponibiliza de apenas 12 (doze) alojamentos para
estudantes do sexo masculino, sendo selecionada e avaliada a real necessidade.
O Campus possui uma área total de 205 hectares, com 9.024m2 de área construída,
destinado às atividades agrícolas. Disponibiliza de: 02 (dois) auditórios; 24 (vinte e quatro)
salas de aula; 04 (quatro) laboratórios de informática, com computadores para turmas com 30
(trinta) alunos; 01 (um) laboratório de suporte básico de vida, para práticas de primeiros
socorros; 01 (um) laboratório de prevenção e combate a incêndios, com simuladores de
incêndios em espaços confinados; 01 (um) Laboratório de Gestão de Desastres; 01 (um)
laboratório de estudos de cenários; 01 (um) Auditório com capacidade para 400 lugares; 1
(um) Laboratório de Controle Ambiental; 01(um) Laboratório de Física; 01 (um) Laboratório
de Química; 1 (um) Laboratório de Higiene e Segurança do Trabalho; 01 (uma) Biblioteca
com área construída de 660m2 e contem aproximadamente 34.552 exemplares.
Hoje o Instituto Federal Catarinense - Campus/Camboriú oferece o Ensino Técnico
Subsequente, PROEJA, Cursos Superiores e Pós-Graduação. Além disso, oferece os seguintes
cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio: Técnico em Agropecuária, Controle Ambiental,
Hospedagem e Informática, são desses cursos que os ex-estudantes participaram desta
pesquisa. É neste cenário que estão inseridos os 60 (sessenta) jovens egressos nos Cursos
Técnicos Integrados ao Ensino Médio, em 2018, jovens egressos que ocuparam por 03 (três)
anos o espaço do Instituto Federal Catarinense – Campus: Camboriú.

1.3 Sujeitos e percurso da pesquisa

A pesquisa teve uma amostra de 60 (sessenta) jovens egressos dos anos 2015, 2016 e
2017 do Instituto Federal Catarinense – Campus: Camboriú/SC, no total de 295 (duzentos e
noventa e cinco) vagas anualmente, que corresponde ou deveria corresponder a esse valor de
estudantes formados por ano. Por essa razão foi que se optou em pesquisar com uma amostra
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de 60 (sessenta) egressos, equivalendo a 20% do total de estudantes nesta modalidade.
Justifica-se o número 60 (sessenta) correspondente a 20% (vinte por cento) da oferta de
matrícula anual do IFC – Campus Camboriú, sendo distribuídos nos 4 (quatros) cursos
existentes. Sendo eles: Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio de: Agropecuária, Controle
Ambiental, Informática e Hospedagem.
Foi percorrido um caminho minucioso, pois era imprescindível encontrar esses jovens,
então, após a aprovação e autorização da direção da instituição, fomos buscar no sistema de
controle de matrículas do Instituto Federal Catarinense, por meio do Registro Acadêmico que
foi essencial naquele momento e obtivemos a relação dos ex-estudantes e dados necessários
como: endereço, número de telefone e endereço de e-mails.
Os critérios usados para a escolha foram assim definidos pela pesquisadora:
1-

Participariam todos os estudantes egressos dos cursos Técnicos Integrados ao

Ensino Médio que existem hoje no Instituto Federal – IFC – Campus Camboriú, sendo eles:
Hospedagem, Controle Ambiental, Informática e Agropecuária.
2-

Participariam estudantes que concluíram o Ensino Médio Integrado, entre

2015 a 2017, justifica-se, por serem alunos que têm entre 18 (dezoito) e 29(vinte e nove) anos,
também porque acreditamos que esses alunos já podem ou não estar inseridos no mercado de
trabalho, além de terem vivenciado experiências de inserção profissional e de desemprego.
Segundo Abramovay (2003), a Secretaria da Juventude, em consonância com a UNESCO,
considera para as políticas públicas no Brasil, “jovem”, aquele com idade de 15 a 29 anos.
Por meio do Registro Acadêmico do IFC foram recebidas todas as atas de formatura
dos anos acima mencionados, contendo a lista de formados. Colocou-se todos os estudantes
formados por curso em uma única lista, unindo os três (3) anos, assim totalizou 446
(quatrocentos e quarenta e seis) estudantes nos 3 (três) anos, dividindo-os por anos, somou
aproximadamente 148 (cento e quarenta e oito) estudantes formados por ano.
No primeiro momento, planejou-se sortear 10 (dez) estudantes de cada curso para
convidar a participar da pesquisa, com o objetivo de fechar 60 (sessenta) estudantes que
corresponderia a 20% do número de ingresso por ano, aproximadamente 295 (duzentos e
noventa e cinco) estudantes ingressam anualmente. O sorteio foi realizado por meio de um
aplicativo que se encontra no Google. Ao pesquisar os endereços dos estudantes sorteados a
primeira dificuldade foi encontrada, muitos endereços estavam desatualizados, números de
telefones que não mais existiam, e-mails inexistentes, impossibilitando encontrá-los.
Nesta perspectiva, descartou-se a possibilidade de ficar apenas com os ex-estudantes
sorteados, a ideia foi enviar por e-mail e tentar contato com todos os estudantes formados.
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Portanto, iniciou-se uma nova etapa, pesquisar no sistema da Instituição o endereço dos
demais, o que levou aproximadamente 20 (vinte dias) e a partir de então se iniciaram as
buscas.
Convém destacar que muitos desses números de telefones, num primeiro momento,
era do pai, da mãe, ou de um parente próximo, pois na época em que o filho ingressou no IFC,
no ato da matrícula foi aquele contato registrado. Depois da pesquisadora se identificar, o
próximo passo foi relatar o objetivo da pesquisa e aprovação do Instituto Federal, neste
momento percebeu-se grande aceitação dos familiares dos jovens. Estes faziam questão de
relatar um pouco sobre a experiência do filho no Ensino Médio Integrado, enumerando as
vantagens, o percurso e relatando as trajetórias positivas após o egresso. Os pais ficaram
empolgados em saber que o filho participaria da pesquisa e também consideraram importante
a Instituição conhecer em que sentido houve impacto para a formação de seus filhos e maior
facilidade para sua inserção profissional. Após essa conversa, recebeu-se o contato do exestudante e prosseguiu-se com os encaminhamentos.
Muitas vezes os pesquisadores só relatam o êxito de suas pesquisas, aqui vou narrar
que foi muito difícil conseguir encontrar o número necessário de amostras dos estudantes, foi
preciso solicitar auxílio às coordenadoras de cursos e professoras do Instituto Federal, as
quais prontamente me ajudaram, cedendo os endereços atualizados de estudantes dos quais
não perderam contato. O primeiro contato foi realizado via e-mail e/ou telefone pela
pesquisadora, por meio de ligação ou whatsapp, com dados obtidos pela Instituição, por
professores, ou até mesmo por intermédio de redes sociais facebook e instagram.
Antes da aplicação dos questionários os participantes da pesquisa fizeram a leitura e
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) que apresentava o objetivo
geral da pesquisa e todas as informações necessárias para o mais completo esclarecimento
sobre o estudo que se propôs participar, considerando o desenvolvimento e o engajamento
ético, que é inerente ao desenvolvimento científico e tecnológico das pesquisas. Neste
momento, registra-se a importância do pesquisador ser persistente, educado, gentil e paciente.
Foram necessários vários e-mails, diversos recadinhos carinhosos lembrando os ex-estudantes
para responder o questionário, afinal de contas muitos se encontram em outras cidades, na
vida acadêmica e inseridos no mercado de trabalho, sendo difícil encontrar um tempo para
participar da uma pesquisa.
Depois de muita busca, trocas de mensagens, de ligações, recadinhos via whatsapp,
redes sociais, conseguiu-se atingir o objetivo, com uma amostra de 60 (sessenta) exestudantes, os quais responderam o questionário alcançando mais de 20% dos estudantes
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formados em um ano no IFC. Convém ressaltar que, em função da qualidade das respostas
preenchidas nos questionários recebidos, constituindo respostas completas, detalhadas, a
pesquisadora dispensou o uso de entrevistas ou grupo focal.

1.4 Instrumentos da coleta de dados

Os estudantes responderam ao questionário via e-mail, pois alguns estão morando em
outras cidades, devido à continuidade dos estudos, outros pela inserção profissional, e ainda
aqueles que ousaram em morar em outro município ou estado, cortando o cordão umbilical,
após atingir maior idade. Só para detalhar um pouco mais num primeiro momento da pesquisa
foi solicitado que 60 (sessenta) jovens egressos respondessem a um questionário. O segundo
momento seria para o agendamento de entrevistas individuais com (dez) jovens egressos.
Porém, após ter recebido os questionários preenchidos notou-se que as respostas abertas eram
de muita qualidade chegando a ter 20 (vinte) linhas, por isso se concluiu que as entrevistas
tornaram-se desnecessárias, pois os relatos seriam repetitivos. Além do mais as respostas
trazidas nos questionários deram conta dos aprofundamentos necessários para responder aos
objetivos da investigação. Os sujeitos foram identificados por números de 01 (um) a 60
(sessenta), seria muito complicado dar nome a essa quantidade de estudantes ou egressos.

1.5 Tratamento dos dados da pesquisa: análise de conteúdo

Para a compreensão dos dados coletados buscou-se elementos de interpretação
estatística e na análise de conteúdo para realizar a triangulação das informações trazidas no
questionário. Esse tipo de análise considera o contexto histórico-social e cultural no momento
da análise, em que passado, presente e futuro da realidade destes jovens se busca nas relações
dialógicas entre pesquisador e os sujeitos da investigação. Como o conhecimento não tem fim,
o estranhamento e a busca por elementos científicos se deram na prática da realidade destes
jovens sujeitos.
Em suma, a triangulação possibilita um excedente de informações, produzindo
conhecimento em diferentes níveis, o que significa que eles vão além daquele possibilitado
por uma única abordagem, e contribui para promover a qualidade na pesquisa (FLICK, 2009).
Segundo Bardin (2011, p. 15), “a análise do conteúdo é um conjunto de instrumentos de
cunho metodológico em constante aperfeiçoamento, que se aplicam a discursos (conteúdos e
continentes) extremamente diversificados”. A análise de conteúdo é uma leitura “profunda”,
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originada pelas categorias apresentadas pelo sistema linguístico e seu objetivo é descobrir as
semelhanças que existe entre o conteúdo do discurso e os aspectos exteriores.
Desta forma, torna-se uma técnica que permite a compreensão, a utilização e a
aplicação de um determinado conteúdo. Segundo Bardin (2011, p. 38), a análise de conteúdo
é:
[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza procedimentos
sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens… a intenção da
análise de conteúdo é a inferência de conhecimentos relativos às condições de
produção (ou, eventualmente, de recepção), inferência esta que recorre a indicadores
(quantitativos ou não).”

Ainda de acordo com Bardin (2004), o método de tratamento de dados compreende
três fases: a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados, que utiliza a
inferência e a interpretação. Suscintamente explica-se assim:
a)

A pré-análise: incide em organizar e sistematizar as ideias iniciais, de uma

maneira que conduza para um traçado preciso. Na maioria das vezes essa etapa abrange:
escolha dos documentos submetidos à análise, leitura flutuante, primeiros contatos e
impressões do material, a formulação da hipótese e a elaboração de indicadores que
fundamentem a interpretação final. Na leitura flutuante levantam-se hipóteses com os
primeiros contatos com os documentos.
b)

Escolha de documentos – incide no universo de documentos, que podem ou

não ser escolhidos anteriormente, conforme o objetivo do estudo.
Segundo a autora, depois da definição do universo dos documentos, torna-se
necessário proceder à constituição de um corpus, ou seja, reunir documentos para serem
analisados. Esse conjunto de técnicas de análise de conteúdo, é uma interpretação pessoal por
parte do pesquisador com relação aos dados coletados, não existe uma leitura imparcial dos
dados. Não é possível uma leitura neutra, ela estabelece uma interpretação.
A metodologia vai muito além das técnicas, pois junta o entrelaçamento de
concepções teóricas, as técnicas, a teoria, o método, mergulhados em uma realidade baseada
na experiência. É que nesse emaranhado que o que sobressai é a criatividade do pesquisador,
destacando a sua experiência, seu olhar para com o objeto de estudo conforme Minayo
(2010).
O pesquisador precisa procurar as diferenças, a subjetividade, analisar, significar, e
(re) significar os dados para além do óbvio, dar sentido para a informação. Para a
compreensão dos dados coletados se buscarão elementos na análise de conteúdo para realizar
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a triangulação das informações, especialmente dos questionários e entrevistas. A análise de
conteúdo foi realizada a partir da verificação e codificação das informações por meio das
inferências, frequências, semelhanças, etc, após o tratamento das informações se geraram os
eixos estruturantes e categorias analíticas. Neste sentido, foram 3 (três) eixos: 1) Perfil dos
estudantes (dados socioeconômicos); 2) Educação escolha do curso; contribuição do curso
para projetos profissionais; expectativas no início e término do curso); e; 3) Trabalho
(situação atual do trabalho; atuação na área formada; contribuição do curso na área formada;
satisfação na profissão; dificuldade de inserção profissional; dificuldade ou não para conciliar
educação e trabalho; projetos pessoais e profissionais. Após a análise propriamente dita,
realizou-se a triangulação ou diálogo interativo por meio dos pressupostos teóricos, percepção
dos estudantes, revisão da literatura e conclusões da pesquisadora.

1.6 Devolutiva da pesquisa

Os resultados da pesquisa serão apresentados em forma do relatório da dissertação e
artigos que serão disponibilizados à comunidade acadêmica e científica, aos coordenadores
dos cursos investigados por meio de relatórios e entrega de uma cópia da dissertação para a
Biblioteca da Instituição pesquisada. A pesquisadora se comprometeu com os jovens
estudantes egressos a compartilhar via e-mail os resultados. Além do mais será realizada uma
devolutiva em forma de apresentação no IFC, já que a pesquisadora é funcionária desta
mesma instituição. Os resultados também serão socializados em eventos e submissão de
artigos em periódicos da área de Educação.
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2. INTERPRETAÇÃO CRÍTICA DAS CONDIÇÕES DAS JUVENTUDE (S) NUMA
PERSPECTIVA

HISTÓRICO-SÓCIO-CULTURAL:

(RE)

SIGNIFICANDO

OS

TERMOS

Inicia-se, este capítulo, fazendo um questionamento quanto à definição nas atuais
pesquisas sobre o tema, em que passam a utilizar juventude(s) ao invés de juventude. Por que
a diferença na terminologia? Nas últimas décadas, tem-se redimensionado o valor do
entendimento acerca do tema: juventude, sendo entendido como “um momento de inserção
social no qual o indivíduo vai se descobrindo e descortinando as possibilidades em todas as
instâncias da vida social, desde a dimensão afetiva até a profissional” (DAYRELL; JESUS,
2013, p. 07).
Em relação ao termo juventudes muito já se discutiu, entretanto, algumas vertentes da
sociologia, psicologia, filosofia, educação, etc contribuem para que se possa entender um
pouco mais sobre o conceito. Partindo da década de 1940, do século XX, a escola de Chicago,
nos Estados Unidos, no que se refere aos estudos juvenis ganha consistência entre os
sociólogos e as instituições com a teoria estrutural-funcionalista e os estudos culturais. Neste
sentido, pode-se dizer da importância do sociólogo da Universidade de Havard, Talcott
Parsons, na época compreendia uma “subcultura juvenil genérica” e refletiu sobre a sociedade
norte-americana dos anos 1950-60 e os rumos que as investigações sobre juventude se
direcionavam neste âmbito.
O autor compreendia a juventude de forma homogênea, como se os jovens de todo
mundo compartilhassem o mesmo sentimento, uma cultura juvenil que interliga os jovens.
Para Parsons (1942), em cada grupo que subentende a faixa etária existem regras a serem
adotadas dentro de papéis sociais, como a criança, o jovem, o adulto e o velho. Esta vertente
sociológica enxerga as estruturas sociais como um simples elemento, não as contestando ou
imaginando mudanças expressivas no cerne da sociedade moderna. Nesta concepção, a
socialização secundária adquire a principal característica da categoria etária juventude. Essa
finaliza a socialização primária iniciada na infância, conduzida, sobretudo pela família, mas
também pelo ensino fundamental (PARSONS, 1962).
Ainda, nesta vertente, é na juventude que os indivíduos são conduzidos aos valores e
hábitos das instituições sociais que transcendem a vida privada e o mundo familiar. A
juventude, assim como as outras etapas, consiste num grupo etário natural e universal, visão
considerada determinista biopicologizante. Portanto, o meio social ou cultural que reconhece
os atributos inerentes deste momento do curso da vida. A principal característica atribuída à
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juventude é a de ser uma transição entre a infância e a vida adulta.
Nesta concepção, interessa mais o que os jovens serão quando se tornarem adulto do
que o que são no presente. Entretanto, é neste momento que os indivíduos correm o risco de
desenvolver comportamentos desviantes, cometer disfunções sociais, por isso mesmo nesta
corrente de pensamento o grande tema das teorias tradicionais da juventude foi a
“delinquência juvenil”. Nesta perspectiva, a idade e a geração se destacavam, já que
juventude era vista sob o enfoque interclassista em relação à cultura hegemônica. Já no pósSegunda Guerra Mundial, essa perspectiva é substituída pela ênfase na classe social para se
compreender as culturas juvenis, que passam a ser abordadas numa perspectiva plural,
incluindo o predomínio dos estudos sobre a juventude operária.
O desenvolvimento econômico desigual numa sociedade extremamente competitiva
exige uma maior preparação para o mundo do trabalho e uma maior escolarização, que dentre
outros fatores prolongam a transição do jovem ao mundo adulto. Diante disso, podem ocorrer
consequências como a redução de oportunidades no sistema produtivo e, portanto, o
surgimento de tipos sociais não integrados, considerados “desviantes” (PARSONS, 1964).
Coleman (1961) sociólogo americano é outro autor que teve evidência tratando em
seus estudos do mundo social (capital social) no interior das escolas de ensino médio norteamericanas. É um dos autores que mais contribuiu para o desenvolvimento e difusão do
conceito de capital social. Para esse autor o capital social é derivado de estruturas de relações
por meio dos indivíduos e entre os indivíduos.
O capital social é altamente “intangível”, só existe no espaço relacional por meio e
entre as pessoas, está mais associado com mudanças nas crenças e opiniões das pessoas. Pode
parecer meio complexo o entendimento, mas capital social configura aspectos da estrutura
social que exercem a função de servir como soluções para que atores individuais atinjam suas
metas e satisfaçam seus interesses. No entanto, as normas sociais especificamente servem
para impedir os comportamentos negativos que debilitam o capital social (COLEMAN, 1988).
Coleman (1961) procura demonstrar que em uma sociedade industrial em permanente
transformação, que requer intensa especialização, a separação por idade e o longo treinamento
de crianças e adolescentes se torna um atributo. Contudo, resulta desta segregação algo não
esperado uma “sociedade adolescente”, com estilos, valores, gostos e interesses adquiridos
culturalmente pelos próprios jovens, mais ou menos à deriva da educação escolar, no interior
ou nos interstícios do tempo de ensino, configurando também uma vertente estruturalfuncionalista tal qual Parsons (1964).
Segundo Groppo (2015, p. 4-5) o estrutural funcionalismo tem como preocupação “a
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integração do indivíduo em uma estrutura social que não é posta em causa por esta corrente
teórica”. O autor menciona que “é dos jovens que vem o risco da ‘anormalidade’ e desvio, em
especial desde a delinquência dos novos”. Estas questões são destaques das pesquisas de
campo das teorias tradicionais da sociologia da educação.
Outro autor importante na discussão sobre juventude é Karl Mannheim, que imprime o
conceito sociológico de geração, alguns o tem como pioneiro da Sociologia da Juventude. Em
todos seus trabalhos as unidades geracionais estão em evidência, sendo o autor que mais se
debruçou sobre o tema. Mannheim (1961) discute o significado da juventude na sociedade e a
função que a mesma desenvolve ou deveria desenvolver.
O autor diz que se deve compreender juventude levando em consideração o contexto
histórico, político e social em que está inserida, ao mesmo tempo, percebe-se a relação entre
juventude e sociedade em termos de reciprocidade (MANNHEIM, 1961, p. 36). As futuras
gerações devem ser levadas em consideração nas sociedades modernas e dinâmicas,
independente de sua filosofia social ou política.
Segundo Mannheim (1961), as gerações mais velhas, tem a capacidade de prever as
mudanças futuras e essas previsões podem ser investidas na formulação de políticas,
entretanto, mas as novas experiências serão vividas apenas pelas gerações mais jovens. Estas
viverão os novos valores que os velhos professam somente em teoria. Portanto, a atribuição
da “juventude é a de um agente revitalizador. Trata-se de uma espécie de reserva que se revela
apenas se tal revitalização for desejada” (PEREIRA; FORACCHI, 1976, p. 92-93).
É muito significativo as impressões trazidas por Groppo (2015, p. 6) sobre Mannheim,
por isso as trazemos aqui. Esse autor segundo Groppo se aproximou do tema das gerações a
partir da sociologia do conhecimento, em sua busca de compreender as dinâmicas de
construção e transmissão social do conhecimento. Desta forma, sua sociologia da juventude
insere-se no que Pais (1993), autor português, chamou de “corrente geracional” dos estudos
sociológicos sobre os jovens, ao lado do estrutural-funcionalismo (“teoria da socialização”).
Ademais, Groppo explica que Mannheim, volta-se ao tema das continuidades e
descontinuidades intergeracionais, e ambas tendem a uma concepção de fundo “naturalista”
(bio-psicológico) de juventude. Contudo, conforme Groppo, Mannheim diferencia-se do
estrutural-funcionalismo por sua ênfase no potencial transformador da juventude, visto como
algo positivo, não como desvio, disfunção ou perigo, e por isto este autor está incluso nas
teorias críticas quando se reflete juventude.
Também é importante trazer os estudos de Hall (1997), extremamente relevantes, uma
vez que se tornou uma referência em estudos subculturais nos anos 1970 e 1980, reconfigurou
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a noção de juventude como categoria cultural. Para esse autor a categoria juventude foi uma
construção cultural do capitalismo avançado e explica duas necessidades: o mercado de
consumo e das indústrias culturais e a autodefinição dos próprios jovens.
O Centro de Estudos Culturais de Birmingham, na Inglaterra, em que Hall (1982) foi
um dos fundadores escolheu como principal objetivo anular a existência de uma cultura
juvenil universal e, principalmente, “extra-classe”. O termo “subculturas juvenis” são
maneiras de elaborar respostas culturais dos jovens que fazem parte de uma determinada
classe, logo, filiam-se à cultura de sua classe e às condições vividas por esta classe. Como
foram também analisados os estilos da classe operária inglesa (subculturas juvenis da classe
trabalhadora), há formas de adaptação, negociação e resistência vindas da cultura “principal”
operária.
Conectam-se a estas formas a apropriação de outros elementos culturais (como roupas,
músicas, rituais, gírias e estilos de atuação), elementos vindos da cultura de massa, da cultura
burguesa e até de antigas tradições operárias. O Centro de Estudos Culturais, neste sentido,
forneceu conceitos e perspectivas relevantes para pensar a relação entre juventude e estrutura
de classes, isto é, no campo da cultura. É um interessante exercício observar, contudo, que
Resistance through Rituals (obra de destaque nos estudos culturais sobre juventude) apresenta
aspectos que podem configurá-la também como precursora das teorias “pós-críticas” da
juventude. De certo, mais tarde Hall aproximaria os estudos culturais do pós-estruturalismo e
do pós-modernismo, afastando-se do marxismo cultural (HALL, 2006).
No Brasil, até os anos de 1960, do século XX, pensava-se a juventude (no singular)
apenas pela ótica dos jovens escolarizados de classe média, até aquele momento os debates
direcionavam-se mais ao papel do jovem na continuidade ou transformação do sistema
cultural e político que recebiam como herança (ABRAMO, 2005).
Por muito tempo o termo juventude foi confundido e sinalizado como sinônimo de
irresponsabilidades, em que adolescentes e jovens eram caracterizados por sua faixa etária
genética, sendo valorizados em suas transformações psicológicas e biológicas. Nestas
perspectivas, eram vistos pelos adultos como “problema” em relação à crise de valores, de
comportamentos e conflitos de gerações. Esse conceito de juventude é reforçado por Spósito
(1997, p. 38 apud PAIS, 1993),
assim, se nos anos 60, a juventude era um “problema” na medida em que podia ser
definida como protagonista de uma crise de valores e de um conflito de gerações
essencialmente situado sobre o terreno dos comportamentos éticos e culturais, a
partir da década de 70 os “problemas” de emprego e de entrada na vida ativa
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tomaram progressivamente a dianteira nos estudos sobre a juventude, quase a
transformando-a em categoria econômica.

A juventude era simplesmente compreendida como uma transição para a vida adulta,
legitimado pelo egresso da escola, pela inserção no mercado de trabalho, constituição de
família e casa própria. Porém, teve-se muitas décadas marcadas por grandes revoluções, os
jovens sentiam a necessidade de lutar pela liberdade, viver uma vida mais descontraída,
criando novos estilos de vida, contrariando as regras já existentes na sociedade.
Para compreender a juventude em sua complexidade, é preciso um debruçar-se sobre
elementos do campo simbólico, cultural, econômico e social. Abramo (2005), Dayrell (2003),
Dayrell e Carrano (2013; 2014) e Spósito (1993) concordam que a juventude é uma categoria
socialmente constituída, considerando a realidade de cada jovem, suas condições de vida, os
tempos e espaços, as identidades diversas, enfim, as questões que os aproximam e que os
diferem ou distanciam, ao mesmo tempo,
[...] as representações que circulam pelas diferentes mídias interferem na nossa
maneira de compreender os jovens. Além dos estereótipos já assinalados
anteriormente, é muito comum que se produza uma imagem da juventude como uma
transição, passagem; o jovem como um ‘vir a ser’ adulto. A tendência, sob essa
perspectiva, é a de enxergar a juventude pelo lado negativo. O jovem é o que ainda
não se chegou a ser. Nega-se assim o presente vivido. Dessa forma, é preciso dizer
que o jovem não é um pré-adulto. Pensar assim é destituí-lo de sua identidade no
presente em função da imagem que projetamos para ele no futuro (DAYRELL;
CARRANO, 2014, p. 109).

O jovem tem direito a assumir sua identidade, sem perdê-la ou omiti-la, porque
projetaram nele aquilo que ele não é. Os estereótipos produzidos nos jovens ferem sua
identidade, prejudicam seus projetos de vida e constroem uma juventude negativa. Convém
destacar, que existem diferentes juventudes(s), pois estão inseridas em distintos contextos,
com variados sentimentos, numa infinidade de oportunidades, sonhos e buscas de espaços e
de conquista de sua autonomia. A juventude faz parte de uma categoria em um processo de
crescimento totalizante que ganha contornos específicos, conforme explica os autores,
a categoria juventude é parte de um processo de crescimento totalizante, que ganha
contornos específicos no conjunto das experiências vivenciadas pelos indivíduos no
seu contexto social. Isso significa entender a juventude mais amplamente e não
como uma etapa com um fim predeterminado e muito menos como um momento de
preparação que será superado quando se entrar na vida adulta (DAYRELL;
CARRANO, 2014, p. 110).
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A juventude deve ser entendida não como uma etapa com um fim pré-determinado,
como se estivesse se preparando para entrar para a vida adulta, é preciso compreendê-la como
um momento transitório a partir de suas experiências construídas ao longo de sua vida no
contexto social. Vale destacar a importância de contextualizá-la socialmente por meio das
culturas juvenis de um determinado território, pois é nele que é construída uma multiplicidade
de experiências significativas dos jovens.
Não se pode esquecer que uma conquista dos jovens brasileiros foi a aprovação do
Estatuto da Juventude em 2013, segundo a Lei nº 12.852 (BRASIL, 2013), que dispõe sobre
os direitos dos jovens, os princípios e as diretrizes das políticas públicas da juventude e o
Sistema Nacional de Juventude – SINAJUVE. Para os efeitos dessa lei, são consideradas
jovens as pessoas com idade entre 15 (quinze) e 29 (vinte e nove) anos. Também é relevante
lembrar que essa faixa etária se enquadra para a análise da legislação brasileira, entretanto,
para outros olhares e interpretações se deve considerar juventude ou juventude(s) não
necessariamente em seu aspecto cronológico, de sua faixa etária. Vários autores que são
estudiosos e aprofundam seus conhecimentos em juventude(s) registram suas interpretações,
para a compreensão dos significados sociais das juventudes modernas e
contemporâneas, o essencial não é delimitar de antemão a faixa etária da sua
vigência. Esta faixa etária não tem caráter absoluto e universal. É um produto da
interpretação das instituições das sociedades sobre a sua própria dinâmica
(GROPPO, 2004, p. 10).

O conceito de Juventude(s) na contemporaneidade vem assumindo um papel
importante, apontando diferentes identidades, as quais despertaram o interesse de
pesquisadores e estudiosos. Os jovens do século XXI não são os mesmos do século XX, os
jovens do ano de 2018 não são os mesmos jovens do ano de 2017 e nem serão os mesmos em
2019, estão inseridos em outros contextos, demandam novas experiências e mudanças, por
isso mesmo torna-se necessário se elevar o olhar para a juventude contemporânea e
conhecermos seu perfil. Quem são esses jovens? O que fazem? Estudam e trabalham ou nem
estudam nem trabalham? Têm famílias? Com quem vivem? Estão inseridos nos bancos
escolares? Como se planejam? Como fazem suas escolhas de futuro? Como se constitui suas
trajetórias até a inserção no mercado de trabalho? O Ensino Médio Integrado contribui para a
inserção no mercado de trabalho?
Para discutir juventude(s) na contemporaneidade é preciso ter claro alguns aspectos de
precauções, os quais são importantes. Primeiro, torna-se necessário compreender que o
conceito de juventude passa pelo âmbito social e cultural. Devido à diversidade da conjuntura
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que os jovens estão inseridos, em diferentes espaços e diversificados contextos culturais,
torna-se importante questionar: o que predomina hoje nas chamadas juventudes? Jovens em
busca do reconhecimento de sua identidade, sedentos de conhecimentos adquiridos em
diferentes fontes, envolvidos nas diversas redes sociais, ou jovens conservadores,
marginalizados e desprovidos de direitos? Predomina uma geração “despojada”, com
características próprias, na busca da construção de identidades positivas,

a construção da identidade é antes de tudo um processo relacional, ou seja, um
indivíduo só toma consciência de si na relação com o outro. É uma interação social,
o que aponta para a importância do pertencimento grupal e das suas relações
solidárias para o reforço e garantia da identidade individual. Fica evidente o valor do
grupo de amigos, das esferas culturais, das atividades de lazer, da escola, entre
outros, como espaços que contribuem na construção de identidades positivas
(DAYRELL, 2011, p. 35-36).

O pertencimento grupal contribui efetivamente na conscientização do seu eu, é nessa
relação com o outro que a juventude constrói sua identidade. As trajetórias dos jovens são
heterogêneas, cada um vive histórias individuais, mas com vivências semelhantes, mesmo
estando inseridos em outros espaços. Passam por incertezas, fazem escolhas, buscam seu
espaço na sociedade, seja ela carente ou não. Portanto, os jovens sonham morar sozinhos,
possuírem um trabalho, ganharem seu dinheiro, concluírem uma faculdade ou não, muitos
abandonam seus sonhos, pois deixam de acreditar mediante a realidade que vivem.
É necessário refletir que quando se fala de “juventude” ou “juventudes” está se
falando ao mesmo tempo do jovem da periferia e dos jovens dos grandes centros urbanos, do
jovem que sai de casa mais cedo para estudar fora, trabalhar, e daquele jovem que alonga sua
juventude, que acaba ficando na casa dos pais por um tempo maior, por diferentes motivos.
Motivos diversos que surgem desde o comodismo de estar na casa dos pais e não
assumir a responsabilidade de se manter sozinho, até por não ter condições econômicas para
fazer isso, pois não conseguem estudar, trabalhar e manter suas próprias despesas. Deste
modo, a casa dos pais ou responsáveis torna-se um refúgio, um auxílio. Há ainda aqueles que
desejam economizar para sair de casa depois que já conquistaram sua independência
financeira, sua moradia, seu carro, pois almeja melhor qualidade de vida, uma vida mais
tranquila financeiramente. São diversas razões que aparecem quando falamos de juventude,
educação e trabalho.
Destaca-se que o termo juventude deixa de ser estudado, pesquisado ou registrado no
singular, passando a ser mais usada a palavra Juventude(s) no plural, pois são muitas as
formas que assumem os jovens nos seus estilos de vida, na maneira de ser jovem, eles têm
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traços semelhantes, mas ao mesmo tempo diferentes, vivem em territórios diversos, estão
desempregados, estão em trabalhos precários, estão em trabalhos informais, da mesma forma
alguns bem posicionados no mercado de trabalho, também nos apropriamos do termo
juventude (s) brasileiras. É preciso pensar nos jovens como sujeitos de direitos, especialmente
quando envolve a vivência laboral, pois o trabalho é um direito de todo cidadão, também para
o jovem, não apenas o trabalho assalariado, mas se deve pensar numa perspectiva mais ampla
que possibilita direito a educação, a cultura, ao lazer, e sem esquecer o direito ao tempo livre
(CORROCHANO, 2005).
Nesse sentido, pensar a ideia de juventude é pensar sobre condições de gênero, etnia,
classe social, moradia e pertencimento religioso, mas também diversos outros pertencimentos.
E, o principal, contextualizá-la historicamente, como integrante de uma geração específica
que se relaciona com outras gerações. Por isso, como já tem sido bastante reiterado pelos
especialistas, não é possível falar no jovem atual sem os diferentes modos de vivenciar a
juventude na contemporaneidade. A temática juventude(s) tem sido objeto de estudos de
diferentes campos do conhecimento com diferentes abordagens. Conforme expõe Abramo
(2005, p. 37),
juventude é desses termos que parecem óbvios, dessas palavras que se explicam por
elas mesmas e assunto a respeito do qual todo mundo tem algo a dizer, normalmente
reclamações indignadas ou esperanças entusiasmadas. Afinal, todos nós somos ou
fomos jovens (há mais ou menos tempo), convivemos com jovens em relações mais
ou menos próximas, e nas últimas décadas eles têm sido tema de alta exposição nos
diferentes tipos de mídia que atravessam nosso cotidiano.

Parece fácil conceituar juventude, mas como afirma a autora, todos já foram jovens
um dia jovem, convive-se com eles e a mídia sempre está enfatizando. Desta forma, parece
que sempre se tem algo a dizer sobre eles, pode-se, inclusive, por meio da literatura sobre o
assunto que nas últimas décadas este foram protagonistas em diferentes acontecimentos
brasileiros e internacionais. Eles estão inseridos em diferentes contextos, em diferentes níveis
sociais, com diferentes trajetórias de vida, jovens acessam informações, executam ações do
mundo adulto, praticam a autonomia em certas tarefas, por isso são considerados no plural.
Neste estudo, utilizar-se-á, para se referir as juventudes ou jovens na atualidade, a
perspectiva histórico-socio-cultural, “permeada pelas lutas e contradições que movem a
sociedade” (SILVA, 2013, p. 406). Por meio desta abordagem necessita-se reconhecer as
heterogeneidades, as pluralidades nas diferentes culturas, condições sociais e dilemas, desse
modo,
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[...] observar e pensar a juventude hoje é, na verdade, encontrar e refletir suas
enormes diferenças. Para sermos rigorosos, sempre foi preciso analisar as juventudes
no plural. A contemporaneidade torna isto ainda mais obrigatório, tanto a
pesquisadores como aos propositores de políticas sociais, entre outros. O encontro
com os jovens sempre significou encarar uma conjunção de inúmeras condições
sociais, culturais e históricas. De sujeitos reais, com vontades, desejos, valores,
contestações e dilemas (SOUSA; GROPPO, 2011, p. 6).

Portanto, seria pretensioso conceituar juventudes sob uma única concepção, pois há
muitos conceitos que explicam e justificam o uso dessa terminologia. E a forma de olhar essas
juventudes, é que poderão constituir as diferentes teorias, como ser refere Pais (1996, apud
RAITZ, 2003, p. 36) “Não há, de fato, um conceito único de juventude que possa abranger os
diferentes campos semânticos que lhe aparecem associados. As diferentes juventudes e as
diferentes maneiras de se olhar essas juventudes corresponderão, pois, necessariamente, a
diferentes teorias”. Ainda, segundo este mesmo autor,
[...] a juventude é definida como um “conjunto social” fundamentalmente diferente,
constituindo distintas “culturas juvenis”, em razão “de diferentes pertenças de
classe, diferentes situações econômicas, diferentes parcelas de poder, diferentes
interesses, diferentes oportunidades ocupacionais, etc. Desta forma, “seria, de fato,
um abuso de linguagem subsumir o mesmo conceito de juventude a universos
sociais que não têm entre si praticamente nada em comum (PAIS, 1996, p. 140).

As mudanças ocorrem de geração para geração, década a década, mas o que mais
chama atenção é a velocidade que essas mudanças ocorrem, a tecnologia avança
surpreendentemente, o celular, os games do início do ano, não são mais atrativos ao término
do mesmo ano, os jovens são sedentos por novidades, pelo diferente, pelo desafiador. Faleiros
enfatiza isso, ao afirmar:
No contexto atual do capitalismo consumista que valoriza o descartável. A
velocidade e a compleição física, a juventude pode ser considerada simbolicamente
um capital, pois é vista como um símbolo de competição e com potencialidade para
desenvolver-se... (FALEIROS, 2008, p. 64).

Muitos jovens buscam na educação pública profissionalizante uma porta para
antecipar sua entrada no mundo do trabalho e manter-se enquanto cidadão, ter sua
independência financeira, o que significa também antecipar sua juventude, assumir
responsabilidades, pois as trajetórias individuais são singulares, com situações complexas
para pensar e agir, decisões necessárias que permeiam a vida dos jovens. Faleiros contribui
nessa compreensão quando menciona,

50

as trajetórias individuais, no entanto, são heterogêneas e, ao mesmo tempo,
homogeneizadas pelos dispositivos e capitais disponíveis, praticamente acionados.
No contexto hegemônico do capitalismo neoliberal, a juventude tem que se colocar
diante de questões complexas (enjeux): trabalhar e/ou estudar, morar na casa dos
pais ou ter a própria casa, entrar numa gangue ou num grupo religioso, morar junto
com alguém ou morar só, estar empregado ou autônomo, migrar ou ficar no
território conhecido, definir sua vida profissional entre várias carreira (FALEIROS,
2008, p. 65).

Também autores portugueses como Doutor (2016) e Pais (1996; 2001) ultrapassam
uma visão determinista ou reducionista de juventude, chamam a atenção quanto à definição
que deve ser vista numa perspectiva histórico-cultural, em sua unidade e diversidade, pois os
jovens vivem diversas experiências e situações, vivem em territórios diferenciados, numa
pluralidade de estilos de vida e condições sociais. As experiências vivenciadas pela
juventude(s) em diferentes realidades determinam a diversidade de comportamentos, pois as
relações sociais como nos explica Dayrell (1992, p. 2), “verdadeiramente educam, isto é,
formam, produzem os indivíduos em suas realidades singulares e mais profundas”. Isto quer
dizer que nenhum indivíduo nasce pronto. Portanto, a educação passa a ter tem um sentido
mais amplo, mais abrangente, é o processo de produção de homens num determinado
momento histórico.
2.1 Escolha e inserção profissional

Estabelecer critérios e estratégias para inserir-se no mundo do trabalho nos dias atuais,
além de ser uma decisão extremamente importante, é um dos momentos mais difíceis para a
juventude. Difícil, porque, na contemporaneidade as oportunidades são gigantescas, há muitas
opções e isso causa indecisão, angústia e medo na hora de escolher, pois muitas vezes é para
uma vida toda, ou para um período longo na inserção da vida profissional.
Conforme Carrano (2003, p. 135) “os jovens estabelecem com o trabalho um sentido
ambivalente que oscila entre o desejo e a desconfiança.” Desejo em querer, em escolher e
atuar, mas, ao mesmo tempo, surgem as incertezas; será essa a melhor escolha? São dúvidas
que perpassam a juventude no período que a escolha necessita acontecer. Soares (1991, p. 10),
nesse sentido, explica que “o jovem ao dar-se conta da complexidade do mundo do trabalho e
das inúmeras profissões que existem, sente-se inseguro e indeciso frente ao futuro, sem saber
qual caminho seguir”.
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Antes de seguir um caminho com segurança e sem riscos da escolha feita,
normalmente os jovens passam por um momento que provoca inúmeras reflexões já que pode
ser considerado crucial. Como menciona Pais (2001, p. 19), especialmente os jovens
“valorizam a realização pessoal através do trabalho e os desfrutes relacionais que possam
retirar do trabalho. Em termos ideais, muitos jovens não querem perder a vida tentando
ganhá-la.” Experimentar a realização pessoal através do trabalho reforça que há o desejo, mas
também a desconfiança perante a escolha do trabalho, pois muitas dúvidas permeiam essa
inserção. Há a preocupação e esperança, claro, em ganhos na vida, jamais perdas.
Provocar reflexões sobre esse tema é instigante como pesquisadora, pois a convivência
diária com jovens do Ensino Médio Integrado por meio da minha atuação no trabalho, como
Supervisora Pedagógica, desperta o interesse em conhecer quais os fatores influenciadores
que o levaram a escolha do curso e como se estabelece essa trajetória acadêmica no decorrer
de seu percurso. Sabemos que “Toda pesquisa surge de uma situação problema. Pesquisamos
quando surge a suspeita, a dúvida, a necessidade, o conflito, a crise” (GAMBOA, 2008, p.
10).
Os estudos ora que serão apresentados, a seguir, foram desenvolvidos a partir de
pressupostos teóricos para aprofundamentos das ideias sobre escolha profissional em que
autores como Soares (2002), Bardagi (2003) e Silva (2011) foram fundamentais, também
sobre inserção profissional a partir de Oliveira-de-Rocha (2015), Gazo (2009), Carrano
(2000), Dayrell (2003), Pais (2001), Whitaker (1998), Oliveira (2012), Ciavatta (2012), entre
outros.
Segundo Silva (2011, p. 23), “[...] na escolha de uma profissão, a realidade
socioeconômica pode entrar em conflito com os desejos.” Portanto, as condições
socioeconômicas em alguns momentos interferem na escolha do jovem, pois há ocasiões em
que seus desejos estão distantes daquilo que ele pode naquele momento. Segundo Soares,
“com todo o alarde por causa da virada do século, a preocupação tem sido em razão das
profissões que surgirão daqui para frente, as profissões do futuro” (SOARES, 2002, p. 115).
Essa preocupação surge com as transformações que vem ocorrendo no mundo do trabalho,
mas não que estas mudanças assustem, e sim a velocidade em que essas acontecem.
Se for se falar do mercado de trabalho oscilante e heterogêneo como se apresenta no
Brasil, e taambém, em Santa Catarina, especialmente em cidades litorâneas como:
Florianópolis, Itapema, Balneário Camboriú, entre outras, o que nasce e o que desaparece em
termos de profissões? Difícil de mensurar, mas sabemos que profissões surgirão e outras
desaparecerão, esse fator também vem à tona no momento da escolha dos jovens. O certo é
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que as instituições e universidades raramente têm um diagnóstico mais preciso para oferecer
aos jovens sobre as demandas do mercado de trabalho. Justamente por isso existe um conflito
entre a profissão escolhida pelo jovem, características do mercado de trabalho e o perfil do
curso de formação.
O aborrecimento com as categorias do ensino e da inserção é genérico para um
desagrado com a carreira de uma forma geral conforme explicita Bardagi e Cols (2003). Desta
forma, Oliveira (2012) afirma que “[...] a inserção profissional é um processo de fundamental
importância, pois se trata da aprendizagem das relações de cada grupo dentro do ambiente de
trabalho”. Essa ação de socialização é a extensão do aprendizado originado na família e em
outros grupos, que constitui uma concepção de trabalho. Portanto, em sua origem Verniéries
(1997, p. 3) diz que “inserção profissional é o processo pelo qual os indivíduos que jamais
participaram da população ativa ingressam em uma posição estável no sistema de emprego”.
Neste sentido, ingressar nessa posição estável faz toda a diferença para o jovem. Essa inserção
deveria acontecer na juventude, pois é justamente nesse momento que ocorre a procura pela
independência financeira, pela busca da autonomia e da re (afirmação) da identidade na
sociedade.
No mundo contemporâneo são múltiplas as juventudes, estas se diferenciam pela
forma de pensar, agir, interpretar a vida, mas também pela transição até a vida adulta,
processo em que vivem contextos diversos e estilos diferentes, desta maneira os jovens
acabam fazendo escolhas distintas e a inserção acontece de forma diferenciada, de diversas
maneiras, não se constituindo num trajeto único e linear conforme referencia Oliveira (2012).
Nesta perspectiva do autor, compreender as diferentes formas de inserção profissional,
observando as diferentes juventudes e os diversos contextos que se inserem, torna-se
fundamental quando se propõem refletir sobre a escolha e a inserção profissional do jovem na
atualidade. Essas escolhas estão permeadas de desejos, desconfianças e riscos, as quais
apresentam ao jovem uma idealização do seu cenário profissional. Segundo Whitaker (1998),
a escolha profissional implica que o jovem idealize o cenário que anseia viver sua vida e no
qual gostaria de passar uma parte significativa de seu tempo, uma vez que os caminhos
profissionais mais apropriados são aqueles que estão mais próximos da subjetividade de cada
ser humano. E com sua subjetividade, o jovem se relaciona com o outro, com o meio e se
integra a sociedade, através do trabalho,
o ser humano nasce programado para a atividade. Através da interação com a
natureza, o homem extrai o seu sustento e relaciona-se com outros homens. Isso é
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trabalho; e, ao mesmo tempo, que integra o homem à natureza e à sociedade, satisfaz
sua necessidade de atividade muscular e neurológica (WHITAKER, 1985, p. 11).

Portanto, extrair seu sustento e relacionar-se com as pessoas, com o mundo traz
satisfação ao homem, porém, em muitos momentos essa satisfação não acontece, pois há
descontentamento com o trabalho em que está realizando. Muitas tarefas são concretizadas de
forma artificial, com ações fragmentadas, sem a integração com o outro, passando a ser uma
atividade árdua, monótona e (des) prazerosa. É nesse momento que surge os questionamentos
e as angústias do jovem, se perguntando quais os critérios e estratégias devo estabelecer para
me inserir no mundo do trabalho? É justamente nesse cenário que há a preocupação com a
formação para o trabalho, com as escolhas da formação e se essa está complementando as
expectativas para a inserção profissional.
As juventudes(s) no mundo atual buscam oportunidades e as expectativas de escolhas
de cursos e encontram possibilidades que se estabelecem na junção entre formação e trabalho.
Desta forma, torna-se necessário repensar as escolhas para ingressar de uma forma mais
segura em cursos que poderão contribuir para sua inserção profissional. A escolha por um
curso técnico integrado ao ensino médio significa concluir o ensino básico com uma
profissão, uma oportunidade de inserção profissional.
Refletir sobre inserção profissional leva a entrelaçar temas importantes como
juventude(s) e o mercado de trabalho. Como diz Oliveira (2012, p. 130), “as próprias
definições destes termos encaminham para variadas correntes e formas de compreensão.” A
passagem do jovem, seja do Ensino Médio para o trabalho, da universidade para o trabalho,
não pode ser interpretada somente por meio de estruturas econômicas de diagnóstico de
mercado, mas sim, nesse contexto é importante “... considerar que tal processo decorre das
interações diversas e complexas vividas pelas pessoas individualmente e influenciada pelos
grupos dos quais participam e mecanismos institucionais que orientam o processo”
(OLIVEIRA, 2012, p. 131). Conhecer essa diversidade de situações vivenciadas por cada
jovem, na sua subjetividade, em diferentes espaços e tempos, tendo também a influência de
diferentes grupos, torna-se importante para compreender o processo de inserção profissional
do jovem, no mundo contemporâneo.
Para Lemos (2002), o excesso de informações disponíveis traz dúvidas aos jovens para
a tomada de decisão sobre a escolha de sua profissão. São inúmeras possibilidades no mundo
irrigado de tecnologias e inovações e, muitas vezes, geram incertezas ao jovem, conflitos que
o deixam desconfortáveis se suas escolhas são aquelas que te farão sentir-se satisfeito
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integralmente, gostar daquilo que faz; ser bem remunerado pela atividade desenvolvida e
principalmente que tenha mercado para sua inserção. Como diz Soares (1991, p. 23), “você
está sempre escolhendo, com maior ou menor autonomia, com maior ou menor consciência,
com maiores ou menores condições, mas está sempre optando!”. Escolhas são constantes em
nossas vidas, desde o momento que levantamos: a escolha da roupa que vamos vestir; do
tomar ou não o café da manhã, do enviar ou não uma mensagem de bom dia para alguém.
Há escolhas repentinas, fáceis, automáticas que não exige reflexão, simplesmente se
escolhe. Mas escolher um curso de formação profissional, qual carreira seguir, vivenciando a
juventude num mundo esplendoroso de oportunidades, com uma infinidade de opções, não é
fácil. Essa escolha requer cautela, observação e reflexão de si mesmo. Ainda diz Soares
(1991, p. 23), “escolher o que se quer no futuro implica reconhecer aquilo que fomos, as
coisas importantes acontecidas em nossa vida que podem estar interferindo no nosso presente.
É preciso fazer uma integração dentro de nós”. Essa integração que possibilita a escolha
profissional na juventude, entrelaça todas as áreas do indivíduo, emocional, social, cultural,
afetivo e psíquico. Reconhecer o que fomos; o que somos; nossa trajetória de vida; contribuirá
e influenciará nossa trajetória até a inserção profissional. “Somos o espaço e o tempo que
vivemos” (grifo meu).

2.2 O jovem do Ensino Médio Integrado e suas escolhas

Pensar no termo integrar nos remete à dúvida: o que é integrar? O termo recebe um
sentido de completude; é preciso compreender suas partes surgidas de um todo, de uma
integração. É tornar íntegro e, quando se fala de educação, é conceber como uma totalidade
social (CIAVATTA, 2012). Falar do jovem do Ensino Médio Integrado é afirmar que a
educação geral ou integral não seja separada da educação profissional, não podemos fazer do
aprendizado uma caixa de armazenamento, como se pudesse abrir a cada instante uma gaveta
e inserir nela determinado conhecimento. O conhecimento precisa fazer parte de um contexto,
que tenha sentido e significado,
[...] possui um significado e um desafio para além da prática disciplinar,
interdisciplinar ou transdisciplinar, pois implica um compromisso de construir uma
articulação e uma integração orgânica entre o trabalho como princípio educativo, a
ciência como criação e recriação pela humanidade de sua natureza e cultura, como
síntese de toda produção e relação dos seres humanos com seu meio. Portanto,
ensino integrado implica um conjunto de categorias e práticas educativas no espaço
escolar que desenvolvam uma formação integral do sujeito trabalhador
(GRABOWSKI, 2005, p. 9).
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Esse é um conhecimento significativo e desafiante, pois implica o compromisso de
construir uma articulação, com práticas educativas que contribuam para a formação integral
desse jovem do Ensino Médio Integrado. O Ensino Médio Integrado surge para superar essa
separação do pensar e do executar, rompendo com a dicotomia do trabalho manual e do
intelectual. Conforme nos ensina Ciavatta (2012, p. 85) “a ideia de formação integrada sugere
superar o ser humano dividido historicamente pela divisão do trabalho entre a ação de
executar e a ação de pensar, dirigir ou planejar”. É preciso superar esse pensamento de
separação, fazer acontecer a integração entre executar e pensar, pois o jovem aluno do Ensino
Médio Integrado necessita receber uma formação completa para a sua leitura e interpretação
de mundo, sem perder sua identidade de humano na sua totalidade.
É isso que se espera que o jovem do Ensino Médio integrado tenha uma formação
integrada, pois a procura por essa modalidade, muitas vezes tem a intenção de facilitar a
inserção profissional, pois além de concluir a educação básica, o jovem sai com uma
formação específica, a qual lhe dá o direito e maior oportunidade de ingressar no mercado de
trabalho. Para Ciavatta (2005), o Ensino Integrado é uma tentativa de ultrapassar a dicotomia
entre trabalho manual e trabalho intelectual, rompendo com a formação simples de preparação
para o mercado de trabalho. Assim, para Frigotto, Ciavatta, Ramos (2012, p. 35),
se o saber tem uma autonomia relativa em face do processo do trabalho do qual se
origina, o papel do ensino médio deveria ser o de recuperar a relação entre
conhecimento e prática do trabalho. Isto significaria explicitar como a ciência se
converte em potência material no processo de produção.

É comum nos discursos dos jovens e isso se confirma em seus relatos que suas
expectativas em relação ao Ensino Médio Integrado, tanto de alunos ingressos quanto de
jovens egressos desta modalidade, que uma de suas opções pela escolha foi aprender fazendo,
e a oportunidade de aliar ciência com a produção, também de relacionar o conhecimento
teórico com a prática efetiva. Preparar-se, tecnicamente, para o exercício da cidadania, numa
completude de formação do ser humano, e preparar as juventudes(s) para a inserção
profissional é um dos objetivos do surgimento do Ensino Médio Integrado. E esse objetivo
passa justamente pela tentativa de superação a dicotomia histórica, que conforme Ciavatta
(2005, p. 85),
[...] formação integrada sugere superar o ser humano dividido historicamente pela
divisão social do trabalho entre a ação de executar e a ação de pensar, dirigir ou
planejar. Trata-se de superar a redução da preparação para o trabalho ao seu aspecto
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operacional, simplificado, escoimado dos conhecimentos que estão na sua gênese
científico-tecnológica e na sua apropriação histórico-social. Como formação
humana, o que se busca é garantir ao adolescente, ao jovem e ao adulto trabalhador o
direito a uma formação completa para leitura do mundo e para atuação como
pertencente a um país, integrado dignamente à sua sociedade política. Formação
que, nesse sentido, supõe a compreensão das relações sociais subjacentes a todos os
fenômenos.

A escolha do curso técnico integrado ao ensino médio deveria ser uma escolha, uma
opção do jovem, porém, há influências externas nesse processo, nem sempre parte dele aquela
escolha, “[...] os pais não podem (ou pelo menos não deveriam) projetar pelos filhos. Assim
como a escola e seus professores não podem (ou não deveriam) querer que os estudantes
cumpram projetos da instituição que ignorem os próprios projetos traçados pelos jovens para
suas vidas” (CARRANO; DAYRELL, 2013, p. 33). Nesse sentido, respeitar os projetos
traçados pelos jovens deveria ser uma preocupação dos pais e da escola, sem a imposição de
metas a cumprir, metas essas que não garantem a realização do jovem em sua escolha. É
importante refletir sobre isso, pois essas decisões podem ou não ser o melhor para a(s)
juventude(s). No desejo de ajudar, de saber o que é o melhor para o filho, de ver seu filho bem
instruído, em alguns momentos a família pode atropelar essa escolha. Se os projetos de vida
são de cada ser humano, individuais, essas escolhas deveriam partir do próprio jovem.
Portanto, não se pode afirmar que os jovens do Ensino Médio Integrado são aqueles que
optaram em estar ali sem influências. Diante deste fato, essa pesquisa tem também o objetivo
de analisar estas escolhas.
Segundo Carrano e Dayrell (2013), a família, os adultos podem e devem ser
companheiros na edificação dos projetos de vida dos jovens, mas não se pode fazer isso sem a
interação, o diálogo com eles, estimulando-o a pensar e fazer suas próprias escolhas. É preciso
permitir que o jovem se responsabilize pelas suas escolhas, mas que receba a oportunidade de
dialogar e refletir com aqueles com quem confiam. Como a família sempre teve uma função
socializadora, integradora, ela torna-se a referência para esse jovem, as pessoas que com ele
convivem significam os elementos da vida. Também a forma de valorizar o contexto no qual
estão inseridos e fazer a leitura de mundo, repassar para esse jovem segurança nos momentos
de conflitos, quando se depara com valores construídos e com uma sociedade com diferentes
olhares, caminhos e escolhas.
Dias (1995, p. 78) já mencionava “em alguns momentos, a escolha profissional,
influenciada pelos dilemas familiares, poderá, mesmo transformar-se em sintoma de grupo expressão de ansiedades e conflitos compartilhados.” Não é novidade expressões de
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familiares que declaram vivenciarem os dilemas, conflitos e ansiedades dos jovens na hora de
fazer sua escolha profissional, escolha esta que muitas vezes se inicia na entrada do Ensino
Médio, quando ele busca pela formação técnica e a decisão precisa acontecer antes de sua
inserção no curso de formação. E é na entrada do Ensino Médio Integrado que a família surge
com sugestões ao jovem, pois acreditam que os conceitos e conhecimentos que possuem sobre
determinado curso será a melhor opção para o futuro do filho, facilitando sua inserção no
mercado de trabalho,
os valores e comportamentos apreendidos no âmbito da família, por exemplo, são
confrontados com outros valores e modos de vida percebidos no âmbito do grupo de
pares, da escola, das mídias, etc. Pertence assim, simultaneamente, no curso da sua
trajetória de socialização, a universos sociais variados, ampliando os universos
sociais de referência (DAYRELL; REIS, 2007, p. 120).

Essa trajetória de socialização é composta pelos valores e comportamentos que se
aprende na família que são socializados, comparados, ampliados e transformados com aqueles
que se aprende em outros grupos sociais, em outros espaços. É esse conjunto de valores e
comportamentos que ampliam o repertório e colaboram para tomadas de decisões, contribuem
para que os jovens façam suas escolhas.
Muitas escolhas geram dor. A dor da incerteza, a dor do desafio, do querer e não
querer, a dor do imediatismo, não há tempo a perder, não dá para esperar e há também a dor
da separação. Precocemente conhecemos diferentes sentimentos, ansiedades, a pressa, o luto
pelas despedidas e a velocidade do tempo. “O relógio não para e, por mais que a ansiedade
relacionada às despedidas possa provocar um desejo de congelar o tempo, o fato é que o
tempo se desenrola por si só” (DIAS, 1995, p. 78). Com a impossibilidade de impedir o tempo
torna-se necessário fazer escolhas e, muitas vezes, tomar um rumo implica em deixar outros
para trás.
As escolhas podem ocorrer no ingresso do Ensino Médio integrado, assim como
quando se é egresso se ele assim desejar, entretanto, como já enfatizado destacamos as
reflexões sobre as escolhas do ingressante, uma vez que está inserida nesta modalidade a
profissionalização. É preciso observar que a presença da profissionalização no Ensino Médio
“deve ser compreendida, por um lado, como uma necessidade social e, por outro lado, como
meio pelo qual a categoria trabalho encontre espaço na formação como princípio educativo”
(RAMOS, 2012, p. 125). Desta forma, como salienta a autora repensada como princípio
educativo para que esse jovem possa desenvolver-se integralmente enquanto homem e sujeito
ativo da sociedade.
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A escolha por um curso Técnico Integrado ao Ensino Médio gera a expectativa no
jovem se este curso irá ou não contribuir para a sua inserção no mercado de trabalho, mas
além desse propósito, se contribuirá para o seu crescimento como ser humano trazendo a
possibilidade de pensar valores, objetivos de vida e redimensionar caminhos. A escola como
uma instituição social implica em um ambiente para a educação integral e integradora da
pessoa humana, pois os seres humanos estão em contínuo processo de educar e educar-se.
A educação é, portanto, ao mesmo tempo determinada e determinante da construção
do desenvolvimento social de uma nação soberana. Além de ser crucial para uma
formação integral humanística e científica de sujeitos autônomos, críticos, criativos
e protagonistas da cidadania ativa, é decisiva, também para romper com a condição
histórica de subalternidade e de resistir a uma completa dependência científica,
tecnológica e cultural (FRIGOTTO; CIAVATTA, 2003, p. 103).

É com base nestas premissas da escolha e inserção profissional como construção
sócio-histórica que se propõe um modelo para compreender a perspectiva processual
considerada nos conceitos. Essa ideia pondera a articulação das características individuais,
aspectos institucionais e o contexto social econômico e cultural que orientam o momento de
ingresso do jovem no mercado de trabalho (ROCHA-DE-OLIVEIRA, 2012, p. 129).
2.3 As transformações no mundo do trabalho e as consequências na área da educação

Este item pretende dar ênfase as transformações do mundo do trabalho a partir da
década de 90, século XX, enfatizando como as profundas mudanças na categoria trabalho
tiveram consequências para a área da educação, vistas pelos ajustes desde as políticas
educacionais até o chão da escola. Este período foi considerado o marco da acumulação
capitalista pela crise da produção e mantido a reestruturação produtiva também no século
XXI.
A palavra trabalho se originou do latim – “tripalium”, um instrumento utilizado até o
final do século XVIII na agricultura. Nos séculos seguintes foi usado também como
instrumento de tortura, vindo agregar trabalho a sofrimento e aflição. A concepção e o
conceito de trabalho são históricos e vêm se desenvolvendo ao longo de toda a história da
humanidade sendo associado à transformação da natureza em serviço. Conforme Marx o
trabalho é um processo que ocorre entre o homem e a natureza, dito de outra forma, um
processo em que o homem controla por sua própria ação o metabolismo com a natureza, isso
significa além do mais,
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ele mesmo se defronta com a matéria natural como uma força natural. Ele coloca em
movimento as forças naturais pertencentes à sua corporalidade, braços e pernas,
cabeça e mão, a fim de apropriar-se da matéria natural numa forma útil para sua
própria vida. Ao atuar, por meio desse movimento, sobre a Natureza externa a ele e
ao modificá-la, ele modifica, ao mesmo tempo, sua própria natureza. ele desenvolve
as potências nela adormecidas e sujeita ao jogo de suas forças e de seu domínio
(MARX, 1988, p. 142).

Pode-se constatar que há uma lógica dialética entre trabalho e organização social da
humanidade se partir do conceito de trabalho como atividade do homem que transforma a
natureza e por ela é transformado com o objetivo de suprir as suas necessidades. O trabalho é
desenvolvido pelos homens com o propósito de sobrevivência, como condição de realização e
prestígio pessoal. Torna-se uma necessidade para aqueles que dispõem de energia e saúde, e é
por meio do trabalho que o homem sente a sua utilidade, estabelece suas relações, atribui
significados a si e a sua vida.
Para Marx e Engels (1999), o trabalho tem uma importância imensa na vida das
pessoas, é ação que transforma a realidade, que muda a visão de mundo, faz parte da essência
humana. Desta forma, “aquilo que eles são coincide, portando, com sua produção, com o que
produzem e também como produzem. Aquilo que os indivíduos são depende, portanto, das
condições materiais de sua produção” (MARX; ENGELS, 1999, p. 75).
Na antiguidade se distinguia trabalho, pois essas palavras têm etimologia diferente
para designar o que hoje se considera a mesma atividade. Inúmeras vezes são usadas como
sinônimos, por isso se torna necessário cada uma conservar seu sentido. O trabalho, além do
labor e da ação, é um dos elementos da vida ativa. Pode-se pensar no labor enquanto atividade
que: "[...] corresponde ao processo biológico do corpo humano. O trabalho é a atividade
correspondente ao artificialismo da existência humana. A ação corresponde à condição
humana" (ALBORNOZ, 1988, p. 23).
Em todos os tempos, o criador e o mantenedor das necessidades históricas do homem
é o trabalho. Saviani (2007, p. 152) ressalta que o “[...] trabalho e educação são atividades
especificamente humanas. Isso significa que, rigorosamente, apenas o ser humano trabalha e
educa”. O autor determina educação como coincidente à vida humana. Por isso, reafirma-se
que é por meio do trabalho que o homem age sobre a natureza para satisfazer suas
necessidades vitais; ele realiza o trabalho e também a educação, tem o poder de mudar e agir
sobre estas instâncias. O trabalho, aqui, também tratado como princípio educativo é a base
para a educação, porque o trabalho é fundante da existência dos homens. O processo de
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civilização da humanidade, ao longo da história, se estrutura a partir do trabalho e é a partir
dele que a educação também se organiza.
Trabalho e educação, ao longo da história, perpetuaram-se na formação do
trabalhador, sendo também um fator favorável ao discurso do capital. A formação do homem
é um processo histórico-educativo e, ao mesmo tempo, dialético. Nas primeiras sociedades,
chamadas primitivas, as organizações no interior delas eram diferentes e menos complexas em
relação à sociedade de classes, a produção, a partilha e a apropriação dos meios de produção
eram coletivamente trabalhadas. Os mais jovens aprendiam com os mais experientes, por isso
a educação era um processo natural. Conforme nos diz Saviani (2007, p. 155), “a educação
identificava-se com a vida”. O desenvolvimento do sistema produtivo teve como
consequência a divisão do trabalho e das relações de produção, favorecendo a divisão de
classes.
Na visão de Frigotto (2010), o projeto burguês cria a divisão do trabalho e prevalece
sobre a educação do trabalhador e sua subjetividade para valorizar o capital e acumular mais
força à exploração sobre o trabalhador, nivelando-o a uma mercadoria. A partir do século XX
surge um novo processo de movimentação, a produção em massa, a separação entre trabalho
manual e intelectual, o trabalho individualizado e sob a vigilância da pesada hierarquia fabril,
agora cedendo lugar para novas lógicas de funcionamento organizacional. Desenvolveram-se
diferentes alterações organizacionais e tecnológicas que apontavam alcançar uma verdadeira
reestruturação da produção. O operário passa a ter uma função importante na busca da
melhoria constante e a organização centra seus esforços em sua atividade fim, ou seja, a
produção, deixando as atividades assessórias para empresas terceirizadas. A fabricação deixa
de ser unificada para ser modificável e em pequenos lotes.
Esse processo poderá visualizar de forma mais detalhada no livro “Os sentidos do
Trabalho: ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho”, de Antunes (2009), quando
afirma que especialmente nas últimas décadas a sociedade contemporânea presencia
profundas transformações, tanto nos aspectos de materialidade como nas esferas da
subjetividade, em função das complexas relações que tomaram as formas de existir da
sociabilidade humana.
O autor se refere à crise do capital, conferida pelas respostas em que o neoliberalismo
e a reestruturação produtiva são expressões máximas acarretando profundas mutações no
interior do mundo do trabalho. Por sua vez esse contexto também acarreta mudanças na área
da educação, fazendo com que os ajustes, da área ao mercado de trabalho ofereça, muitas
vezes, formações apenas aligeiradas e restritivas. Estas consequências também contribuem
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com os processos de desemprego estrutural, em que vive um contingente de trabalhadores em
condições precárias. Isso faz com que aumente a degradação na relação metabólica entre
homem e natureza na lógica societal que hiper valoriza o capital.
Ainda segundo Antunes (2009) essas transformações afetaram a forma de ser da classe
trabalhadora, na sua materialidade, como também na sua subjetividade, nomeada por seus
valores e ideias, fatores que ajustam as ações e práticas concretas. Tais alterações
possibilitaram ao capital programar um extenso processo de reestruturação, que assessorasse a
recuperação do seu ciclo de produção afetando fortemente o mundo do trabalho. Raitz (2003)
nos ajuda quando apresenta as diferenças entre emprego e trabalho,
[...] no senso comum e nos próprios meios de comunicação, observa-se que os
termos ‘emprego e trabalho’ são empregados, muitas vezes, de maneira associada,
mas essa ligação pressupõe também significados diferentes. Pensando na história da
humanidade, o trabalho é mais antigo que o emprego, o trabalho por si só existe
desde o momento em que o homem começou a transformar a natureza e o ambiente
em seu entorno, desde a fabricação de ferramentas e utensílios (RAITZ, 2003, p.
56).

Raitz (2003) afirma que, atribuir o mesmo significado às palavras trabalho e emprego
é bastante comum. O trabalho surge no momento em que o ser humano começa a transformar
a natureza e o ambiente ao redor com o auxílio da forma artesanal. No século XVIII, com
Revolução Industrial, apresenta-se a relação capitalista com a necessidade de organizar
grupos de pessoas, instrumentos e processos, que constitui a relação de venda e compra da
força de trabalho, designando a partir daí a ideia do emprego, o qual sempre sugeriu relação
estável e mais ou menos duradoura, entre a empresa e o empregado.
A partir de então emprego e trabalho passaram a ser confundidos, tornando-se relações
complexas. Raitz (2003, p. 61) enfatiza que a “condição humana do trabalho tem
característica fundada na maturidade, corresponde ao artificialismo da existência humana, o
trabalho e seu produto”. É a necessidade do trabalho com suas transformações a partir do
século XX que o jovem acelerou seu processo de buscas para suprir suas necessidades, se auto
realizar, se tornar independente, qualificar-se, investir na educação é uma delas.
Para Cardoso (2006, p. 31) “a escolaridade continua ser um critério fundamental para
a inserção no mundo do trabalho e as primeiras experiências de trabalho são necessariamente
efêmeras, portanto, o importante é que sejam boas referências para o futuro”. No mundo
contemporâneo a educação é considerada primordial na qualificação da mão de obra, mas é
fundamental que se fundamente na formação humana, num potencial integral e não em
treinamentos apenas para se colocar no mundo do trabalho.
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Todos os dias estão sendo disponibilizadas e a apresentadas muitas inovações
tecnológicas, entretanto, esta vem de um grupo seletivo que recebe patrocínio do grande
capital. E para a juventude trabalhadora mais pobre fica a disposição o ensino e a
aprendizagem, oferecidos por uma educação formal com um leque de cursos oferecidos por
outras instituições, sejam elas públicas ou privadas. A esperança de um futuro bem sucedido,
com um bom lugar no mercado de trabalho são os objetivos traçados com a qualificação da
força do trabalho também por estas instituições, pois as mudanças no mundo do trabalho
fizeram com que fossem sentidas também na educação em que novas exigências de
habilidades ou competências, tanto objetivas como subjetivas, se fizeram visíveis.
Pochmann (2012) destaca ainda que a crescente “[...] terceirização do trabalho tem
sido a expressão maior das transformações no modo de produção e distribuição de bens e
serviços nas economias capitalistas transcorridas desde o último terço do século XX”
(POCHMANN, 2012, p. 109). Desde a década de 90, do século XX, o trabalho terceirizado no
Brasil vem ganhando proporção, uma das características fortes desse mecanismo é a redução
dos custos com a contratação dos trabalhadores na contemporaneidade. Hoje, encontra-se
trabalho terceirizados em todos os setores, são também uma classe que vive do trabalho. Para
Antunes, incorpora-se ao termo a classe-que-vive-do-trabalho o “proletariado precarizado, o
subproletariado moderno, part time, “[...] e os trabalhadores terceirizados”, ou seja, os
trabalhadores sem carteira de trabalho, os que trabalham por conta própria e prestação de
serviços que constituem a ‘economia informal’, portanto despossuídos dos meios de
produção” (ANTUNES, 2009, p. 102-103).
Observa-se que as mudanças ocorridas no mundo contemporâneo, aconteceram em
diversos setores político, econômico, social, tecnológico, cultural, e as consequências foram
por maiores qualificações do jovem, maior agilidade nas aprendizagens e negócios, além de
busca constante por inovação, processos que demandam maior flexibilidade, mudanças
repentinas, ter capacidade em lidar com o imprevisto, o inusitado, pois não há mais
estabilidade no mercado, também não se tem mais garantia de nada e os direitos a cada dia
mais questionados, ameaçados com alternativas da não efetivação para o trabalhador. É nesse
contexto que entra as terceirizações, os pagamentos por horas trabalhadas, a mão de obra
explorada e a busca incessante do jovem trabalhador por caminhos que o garantam uma
entrada, uma abertura no mercado de trabalho.
Como bem pontua Rocha-de-Oliveira e Piccinini (2012), na atualidade nota-se a
influência das expectativas individuais no mercado de trabalho, já que se sugere que as formas
de inserção se institucionalizam em trajetórias diversas num mesmo grupo juvenil. Isso
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também quer dizer que os jovens têm usado diversas estratégias para se manter e para se
inserir em sua área de trabalho. Por meio das pesquisas se observa que não existe uma
linearidade ou única e generalista compreensão do processo de inserção profissional, pois
existe uma diversidade de caminhos que se origina a partir das diversas experiências.
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3. EDUCAÇÃO, ENSINO MÉDIO INTEGRADO E TRABALHO: O QUE OS DADOS
RESPONDEM SOBRE ESCOLHA E INSERÇÃO PROFISSIONAL.

Neste tópico, apresenta-se a análise dos dados coletados por meio do questionário
aplicado aos alunos dos Cursos Técnicos Integrados, além das anotações realizadas pela
pesquisadora. Na sequência, analisam-se as informações relativas aos eixos estruturantes,
expostos na seguinte ordem: EIXO 1: Perfil dos jovens egressos; EIXO 2: EDUCAÇÃO.
Esse eixo se subdivide nas seguintes categorias: 2.1- Escolha do curso, 2.2- Contribuições do
curso para o projeto profissional, 2.3- Expectativas do início e término do curso. EIXO 3:
TRABALHO: subdividido nas seguintes categorias: 3.1- Situação do trabalho, 3.2- Atuação
na área formada; 3.3- Satisfação na profissão; 3.4- Dificuldades ou não de inserção
profissional; 3.5- Dificuldades ou não para conciliar educação e trabalho; 3.6- Projetos
pessoais e profissionais. Desta maneira, encerramos com reflexões sobre questões
consideradas relevantes e observadas na análise desses eixos.

3.1 Perfil dos jovens egressos pesquisados

O questionário foi enviado para 446 (quatrocentos e quarenta e seis) jovens formados,
entre os anos de 2013 e 2015, constituindo egressos dos Cursos Técnicos Integrados ao
Ensino Médio, do Instituto Federal Catarinense - Campus Camboriú/SC. Destes, conseguiu-se
obter a resposta do universo pretendido, 60 (sessenta) questionários respondidos. Esse
universo equivale a 20% de matrículas oferecidas anualmente do total dos quatro cursos
existentes nesta Instituição anualmente.
Das atas de formatura recebidas pela Instituição, contendo a relação total dos jovens
formados, nos respectivos anos que esta pesquisa foi desenvolvida, havia 254 (duzentos e
cinquenta e quatro) jovens do sexo feminino e 192 (cento e noventa e dois) jovens do sexo
masculino. Significa que o questionário foi encaminhado para 56% dos jovens egressos do
sexo feminino e 43% do sexo masculino.
Esse resultado não é tão surpreendente em 2018, uma vez que na pesquisa do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, em Estatísticas de Gênero, uma análise dos
resultados do Censo Demográfico de 2010 revelou que a escolaridade das mulheres aumentou
em relação à dos homens. As estatísticas evidenciaram que no ensino médio houve
incremento da frequência escolar feminina de 9,8% em relação à masculina no período
considerado. A taxa feminina foi de 52,2%, para uma taxa masculina de 42,4%.
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Essa busca da mulher pela qualificação profissional é um caminho para sua
valorização como ser humano e como cidadã, que luta pelo seu espaço na sociedade sendo seu
por direito. A qualificação poderá também facilitar a sua inserção no mercado de trabalho,
nota-se que a partir do século XX, década de 1990, com as profundas transformações no
mundo do trabalho, as mulheres buscaram cada vez mais se inserir no mercado por conta da
necessidade em auxiliar no sustento da família, o que antes era unicamente responsabilidade
do homem. Mas além desta necessidade que ocorreu em função do desemprego masculino em
massa, para completar a renda familiar a mulher buscou também a sua independência
financeira, às vezes do marido, às vezes dos pais, no sentido de trabalhar para melhorar sua
autoestima e ir em busca da autorrealização. As mulheres mudaram o cenário que antes
pertencia exclusivamente ao sexo masculino,
no Brasil, as mulheres são maioria da população, passaram a viver mais, têm tido
menos filhos, ocupam cada vez mais espaço no mercado de trabalho e, atualmente,
são responsáveis pelo sustento de 37,3% das famílias. Dados da última Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílio, divulgada pelo IBGE em 2013, indicam que
viviam no Brasil 103,5 milhões de mulheres, o equivalente a 51,4% da população
(PORTAL BRASIL, 2015).

Uma vez que as mulheres no Brasil são a maioria da população, vivem mais, passaram
a ter menos filhos, contribuem significativamente no sustento da família, muitas chefiam e
coordenam as casas sozinhas, há uma procura maior para a qualificação. Na presente pesquisa
também se observou predominância da participação do sexo feminino. Conforme defendem
Bruschini (2007) e Amaral (2012) o aumento da inserção feminina no mercado de trabalho foi
possível, inclusive, pelo ingresso nas universidades e pela expansão da escolaridade das
mulheres, uma vez que elas estão liderando os índices de escolaridade em relação aos
homens.
Em 2007, as mulheres representavam 40,8% do mercado formal de trabalho, já em
2016, os dados do IBGE mostram que estas passaram a ocupar 44% das vagas no mercado.
Além disso, o desemprego afetou menos as mulheres nos últimos 5 (cinco) anos do que os
homens. Estas são informações baseadas no Cadastro Geral de Emprego e Desemprego
(CAGED) e da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), do Ministério do Trabalho. De
acordo com o IBGE, entre 2012 e 2016, o total de homens empregados sofreu redução de
6,4%, contra 3,5% entre as mulheres. O levantamento aponta um crescimento na ocupação
formal por mulheres entre 30 e 39 anos (43,8%) e entre 50 e 64 anos (64,3%). Interessante
observar que os setores em que o percentual de mulheres ocupadas é superior ao dos homens
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são Administração Pública e Serviços, enquanto a maioria dos homens está na Indústria de
Transformação, Agropecuária, Extração Vegetal, Caça e Pesca, Construção Civil, Serviços
Industriais de Utilidade Pública e Extrativa Mineral. O que se observa é que no Comércio a
participação de homens e mulheres ficou bem equilibrada, sendo que 20,1% dos homens e
19,9% das mulheres estão no setor.
Outro aspecto que fica visível é que apesar destas melhoras, as mulheres ainda
ganham em média menos do que os homens, mesmo tendo mais tempo de estudo e
qualificação. Em 2015 (ano com os dados mais recentes do indicador) a diferença de
remuneração, entre homens e mulheres, era de 16%. O rendimento médio do homem era de
R$ 2.905,91 e das mulheres, de R$ 2.436,85. Entretanto, quando se observa a participação em
cargos de chefia e gerência nas empresas e organizações, ainda é preciso avançar. Isso porque
entre 5% e 10% dessas instituições são chefiadas por mulheres no Brasil, de acordo com um
estudo da Organização Internacional do Trabalho (OIT).
Uma matéria esclarecedora revela o papel emblemático desempenhado pelas mulheres
na sociedade contemporânea brasileira, elaborada a partir de dados estatísticos obtidos junto
as fontes do governo federal foi veiculada pelo Portal Brasil (2013),
no Brasil do século 21 as mulheres deixaram para trás a posição de irrelevância
social que a sociedade conferia a elas no passado. Hoje em dia a ideia do homem
como único provedor e chefe de família perdeu força. Elas assumiram econômica e
socialmente sua importância, negligenciada por décadas de história numa conjuntura
socioeconômica que as colocavam em segundo plano.

Atualmente, as mulheres ocupam um espaço significativo na sociedade, inclusive em
manifestações, como as recentes ocorridas para eleição presidencial 2018, em todo o Brasil
saíram às ruas repudiando um candidato que com posturas autoritárias e ditatoriais
professando discursos de ódio contra diferentes categorias de cidadãos, inclusive contra as
mulheres. Essa manifestação ficou intitulada: “ELE NÃO”.1 Isso também comprova que as
mulheres estão presentes em todos os segmentos da sociedade, em sua maioria lutando por

1

Manifestação #EleNão em repúdio ao candidato a presidente da República do Brasil Jair Messias Bolsonaro,
que se espalhou por cidades brasileiras, foi a maior manifestação de mulheres na história do Brasil. Sob a
liderança das mulheres, homens também aderiram ao movimento A causa foi contra o fascismo, o racismo, o
esquecimento do que aconteceu na ditadura militar, devido aos discursos do candidato. O #EleNão saiu das redes
sociais para as ruas. A ideia teria surgido no grupo de Facebook (rede social). Mulheres Unidas Contra
Bolsonaro, que chegou a ter 3,88 milhões de membros. A partir daí o movimento se espalhou pelas redes.
Mulheres, anônimas e famosas, brasileiras e estrangeiras, começaram a postar a hashtag nas redes sociais.
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seus direitos e conquistando o seu espaço, não seria diferente dentro das instituições de
ensino,
[...] por tratar-se de ensino gratuito de nível secundário, o processo seletivo é
extremamente competitivo, conseguindo ingresso em geral os alunos que cursaram
as melhores escolas de ensino fundamental – muitas delas privadas. Assim, os
alunos, em sua maioria, pertencem ao segmento da classe média (SOUZA, 1996, p.
78).

Os institutos Federais ainda realizam em grande parte processos seletivos para o
ingresso de jovens nos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio, uma vez que a procura é
maior que o número de vagas oferecidas. É neste cenário que ingressam alunos melhores
preparados pelas Instituições que cursaram o ensino Fundamental.
Gráfico 1: Eixo 1 - Sexo dos jjovens eg
egressos

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com dados obtidos na pesquisa

Os jovens participantes da pesquisa são aqueles que ingressaram na Instituição, entre
os anos de 2013 a 2015 e concluíram entre 2015 e 2017. Observa-se que são jovens que
estavam na faixa etária normal de escolarização, não ocorrendo distorção idade-série.
Possivelmente ingressaram com 13 (treze) e 14 (quatorze) anos de idade e concluíram entre
15 (quinze) e 16 (dezesseis) anos, pois predominou nos dados da pesquisa um percentual de
37% dos que hoje estão com 19 (dezenove) anos.
Já aqueles que ingressaram no Ensino Médio Integrado no ano de 2014 somaram 27%
e estes têm hoje 20 (vinte) anos, o que provavelmente indica que ingressaram no Ensino
Médio Integrado no ano de 2013. Segundo Abramovay (2003), a Secretaria da Juventude, em
consonância com a UNESCO considera para as políticas públicas no Brasil, “jovem” aquele
com idade de 15 (quinze) a 29 (vinte e nove) anos.
Assim, segundo o Estatuto da Juventude, no Brasil, consideram-se jovens todas as
pessoas de 15 (quinze) até 29 (vinte e nove) anos, isso garantido por meio da Lei nº 12.852,
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de 5 de agosto de 2013. Antes disso, se considerava pessoas jovens quem estava na faixa
etária de 15 (quinze) até 24 (vinte e quatro) anos. Mas ainda predomina o Estatuto da Criança
e do Adolescente para os adolescentes com idade entre 15 (quinze) e 18 (dezoito) anos, pois
se aplica a Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990 (BRASIL, 2013). Embora a idade seja um
critério importante para compreender a juventude, para fins de pesquisa, mas não é suficiente
para discutir a diversidade dos jovens pertencentes a esse grupo, uma vez que esses sujeitos
representam uma categoria socialmente construída (PAIS, 1993).
Pela legislação que organiza a oferta de ensino no país (Lei 9.394/1996), a criança
deve ingressar aos 6 (seis) anos no 1º ano do Ensino Fundamental e concluir a etapa aos 14
(quatorze). Seguindo essa lógica entra no Ensino Médio aos 15 (quinze) anos e conclui aos
17 (dezessete). O número de alunos com idade acima do recomendado para a série de ensino
na rede pública é quatro vezes maior em relação às escolas privadas no Brasil. As turmas das
escolas públicas têm um maior número de alunos e passam menos tempo na escola em relação
aos alunos da rede privada. Os dados são do Censo Escolar 2017, divulgado pelo Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Enquanto a rede privada apresenta uma taxa de 5,1% alunos com idade acima do
recomendado no Ensino Fundamental e 7,4% no Ensino Médio, a rede pública tem 20,7% de
seus alunos com idade acima da série no Ensino Fundamental e 31,1% no Ensino Médio. O
Censo apontou que 18% dos alunos brasileiros do Ensino Fundamental estão dois ou mais
anos de idade acima do recomendado para a série. Na rede pública, a porcentagem é de 20%,
já nas escolas privadas essa distorção é de 5% do total de alunos.
Apesar de ainda apresentar disparidade em relação à taxa da rede privada, os índices
do ensino público apresentaram queda nos últimos 10 (dez) anos. Em 2007, a taxa de
distorção idade/série era de 30,1% no Ensino Fundamental. E 46,5% no Ensino Médio da rede
pública. Os dados de 2017 variam pouco em relação ao ano anterior. Mas apontam que no
Ensino Médio os números são ainda piores, pois 28% dos estudantes estão dois ou mais anos
acima da idade recomendada para a série, sendo 31% na rede pública e 7% na privada.
Se pensarmos que a cada quatro alunos 1 (um) está há mais de 2 (dois) anos defasado,
pode-se concluir que existe uma crise de aprendizagem. Os dados da distorção entre a idade e
série escolar são ainda piores no meio rural. Dos 27% dos alunos do ensino fundamental que
estudam em zonas rurais estão 2 (dois) ou mais anos acima da série recomendada e 39% no
caso do ensino médio. De acordo com estes os dados, as turmas das escolas públicas têm um
maior número de alunos que passam menos tempo na escola em relação aos alunos da rede
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privada, além do que a falta de estrutura arquitetônica e pedagógica contribuem para estes
índices.
Os jovens estudantes egressos participantes desta pesquisa, em sua maioria, estão na
idade/ano segundo prevê a legislação, passaram a maior parte do tempo na Instituição de
Ensino fazendo o Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio, sendo um diferencial de todas
as pesquisas acima citadas.
Gráfico 2: Eixo 1 - Faixa Etária

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com dados obtidos na pesquisa

Observa-se que 98% dos jovens que participaram da pesquisa são solteiros e apenas
2% moram com o companheiro ou companheira. Segundo seus relatos a maioria deseja
concluir seus estudos, seguir uma carreira, realizar-se profissionalmente para depois constituir
uma família, conforme os depoimentos de dois jovens, um diz “[...] também, após ter me
formado, planejo me casar com a minha atual namorada. (Jovem 58 – 19 anos)”. O outro
também se manifesta “[...] me tornar um ótimo profissional, contribuir pra sociedade com
meu trabalho e que seja eu e minha futura família sejamos felizes. (Jovem 15 – 18 anos)”.
No Brasil, as Estatísticas de Registro Civil do ano de 2014 (IBGE) apontou que no período
dos anos de 1970 a 2014 a idade média para o casamento passou de 23 (vinte e três) anos para
30 (trinta) anos no lado das noivas e de 27 (vinte e sete) anos para 33 (trinta e três) anos no
lado dos noivos.
A pesquisa indica, que, essa mudança de faixa etária, para os casamentos, se justifica,
por dois principais motivos: maior dedicação aos estudos e busca por maiores salários. Os
jovens acabam protelando o casamento também pelo medo perder a liberdade, a falta de
preparo financeiro e outros. Os resultados representados no gráfico, os relatos dos jovens e as
pesquisas realizadas em anos anteriores comprovam que os jovens investigados no presente
estudo optam por seguir a carreira profissional, se especializar, garantir uma renda, para
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somente depois pensar na constituição de uma família. Portanto, os jovens que aqui foram
ouvidos, 98% são solteiros e 100% não têm filhos.
Gráfico 3: Eixo 1 - Estado civil dos jovens egressos

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com dados obtidos na pesquisa.

É interessante salientar que 100% dos jovens egressos que participaram desta pesquisa
não têm filhos. Observa-se que são jovens entre 17 (dezessete) e 21 (vinte e um) anos de
idade. Uma pesquisa do Ibope realizada em março de 2018 com 1.491 (um mil quatrocentas e
noventa e uma) pessoas com mais de 16 (dezesseis) anos, em 143 (cento e quarenta e três)
municípios de todas as regiões do Brasil, assinalou que apenas 19% dos brasileiros
pretendem ter filhos, nos próximos dois anos, 17% por gravidez e 2% por adoção. Do total de
entrevistados, 79% não pretendem ter filhos até 2020, e 2% não sabem. Essa pesquisa foi
publicada em 18 de abril de 2018. Estamos nos aproximando do ano 2020, a pesquisa vem se
confirmando.
Paula de Miranda Ribeiro, demógrafa e diretora da Faculdade de Ciências Econômicas
da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), relata que as pessoas adiam os planos
de ter filhos por diversas razões, a mulher tem hoje uma participação maior no mercado de
trabalho e busca primeiro por maior escolaridade. Segundo ela, sustentar materialmente um
filho é uma coisa que custa muito caro no Brasil. “Em países onde a saúde e a educação
pública são de qualidade, por exemplo, esse custo é menor para as famílias”, disse, explicando
que mesmo as pessoas com nível socioeconômico mais baixo tendem a ter menos filhos para
garantir condições melhores de vida.2

2
Publicado em: 24/04/2018 – 06:14, por: Andréia Verdélio, da Agencia Brasil - Brasília. Disponível em:
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-04/ibope-so-19-dos-brasileiros-pretendem-ter-filhos-nosproximos-2-anos. Acesso em: 18 set. 2018.
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Conforme o IBGE (2010) houve aumento de casais sem filhos (com ou sem parentes no
convívio), que passaram de 14,9% para 20,2% do total de famílias brasileiras. Os números
significam que um a cada cinco casais brasileiros não tem filhos. No mesmo período analisado, os
casais com filhos caíram de 56,4% para 49,4%. Entre outros fatores, os pesquisadores do IBGE
creditam a evolução às “mudanças na estrutura da família, maior participação da mulher no
mercado de trabalho, baixas taxas de fecundidade e o envelhecimento da população". Essa
pesquisa realizada pelo IBGE contribui no sentido de fazer um contraponto para justificar os dados
encontrados em nossa investigação, uma vez que os jovens que participaram apontam estar focados
nos estudos e desejam concluir a Universidade, entrar para o mercado de trabalho, realizar-se
profissionalmente, para depois pensar em constituir uma família. Como se pode visualizar neste
depoimento: [...] me tornar um ótimo profissional, contribuir pra sociedade com meu trabalho
e que seja eu e minha futura família sejamos felizes (Jovem 15 - 18 anos). Primeiro vem o
desejo em tornar-se um ótimo profissional, depois à constituição da família. E é reafirmada no
discurso de outro jovem que se comprova a explicação, [...] prestar concursos para atingir
estabilidade financeira, montar uma empresa relacionada à área, [...]. Formar uma família.
(Jovem 8-18 anos). Segundo Pais (2003), o trabalho vem cada vez mais se tornando um dos
primeiros problemas para a juventude. Isso decorre da necessidade de se reordenar novas
organizações econômicas, familiares, sociais, educacionais e outras.
Gráfico 4: Eixo 1 - Os jovens egressos têm filhos?

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com dados obtidos na pesquisa

Observa-se no gráfico a seguir que 50% dos jovens desta pesquisa permanecem
morando com os pais. Segundo a pesquisa da Secretaria Geral da Presidência da República SJN, realizada em abril e maio, para analisar o perfil dos jovens brasileiros 2013, aponta
que 66% deles ainda são solteiros e 61% vivem com os pais. Aliás, morar com os pais gera
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uma segurança para a juventude na atualidade, mediante o contexto no qual ela está inserida,
pois o quadro de incertezas acentua-se e a indefinição dos jovens ao ingressarem no mundo
adulto. Como muito bem contribui Carrano (1999, p. 116),
o fenômeno social da já denominada geração canguru-jovens que seguem morando
com os pais e não veem perspectivas de sair de casa, mesmo com a união conjugal
ou a gravidez—, evidencia o quadro de restrição «voluntária» da autonomia [...] A
passagem à vida adulta estava fundada no princípio da concordância necessária de
três significativos momentos: o início da vida profissional, o matrimônio e a saída da
família de origem. Os jovens encontram-se confinados num retalhado espaço social
entre a família e a vida social autônoma, vivendo uma sociabilidade que se coloca
entre duas idades: entre a idade centrada exclusivamente na família e na escola, e
uma outra orientada pela vida da união sexual e das relações de trabalho.

Quando se analisa, neste estudo, a entrada no mercado profissional ou na vida
profissional nem todos conseguiram se inserir. E, nenhum deles ingressou na vida
matrimonial e foram poucos que saíram do local e família de origem. Muitos não veem
expectativa em sair da casa dos pais ou da família de origem, mãe, parentes, pois as condições
socioeconômicas impedem de ter autonomia para conduzir sua própria vida, para manter suas
despesas pessoais, pagar aluguel, alimentação, vestuário, despesas com água, energia,
internet, estudos e lazer. Nessa ótica, a casa dos pais torna-se um refúgio e a família um
suporte importante para custear as despesas até conseguirem se tornar mais independentes
financeiramente.
Há também, a comodidade, a não necessidade da responsabilidade com as contas, a
liberdade em estar consigo mesmo, sem o controle de um compromisso com o outro. Há uma
infinidade de razões que levam o jovem a permanecer na sua família de origem ou na casa dos
pais. Como os caminhos das diferentes juventudes(s) são longas, sinuosos, que exigem
escolhas, há esse prolongamento da condição juvenil. Esse discurso é enfatizado por Pais,
são caminhos longos, sinuosos, com escolhas. De fato, assiste-se, na sociedade
contemporânea, a um prolongamento da condição juvenil: porque os percursos
escolares são mais longos, porque há mais tardia inserção no mercado de trabalho;
porque o acesso à casa própria é difícil; porque os casamentos retardam, devido
também a uma maior liberalização das relações sexuais (PAIS, 2001, p. 81).

Em segundo lugar aparecem os jovens que moram apenas com a mãe, somam 18%,
interessante que não há nenhum jovem que faz parte desta pesquisa que mora apenas com o
pai, isso comprova cada vez mais que cresce o número de lares chefiados por mulheres,
muitas delas provedoras nos dias atuais. Segundo os dados da última pesquisa do IBGE (2010), o
percentual de famílias chefiadas por mulheres no país passou de 22,2% para 37,3%, entre 2000 e
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2010, também aumentou o número de mulheres solteiras com filhos e o percentual de casais sem
filhos.
Os dados mostram ainda que as mulheres têm chefiado mais famílias mesmo quando
possuem marido. Nesses casos, houve um aumento percentual de 19,5% para 46,4%, entre 2000 e
2010. Ainda, segundo o IBGE, esse aumento se deve a uma "mudança de valores relativos ao papel
da mulher na sociedade e a fatores como o ingresso maciço no mercado de trabalho e o aumento da
escolaridade em nível superior, combinados com a redução da fecundidade".
Também avançou o número de famílias em que os filhos vivem só com a mãe que é
solteira (de 11,6% para 12,2%, entre 2000 e 1010). Há algumas décadas, as mulheres não se
separavam, por mais que estivessem sofrendo no relacionamento, pois as mesmas não tinham
condições de manter as filhas e muito menos de manter a si próprias e voltar para a casa dos pais
era proibido. Desta forma, sugere-se que se sujeitavam a manter aquele relacionamento. Por isso, é
possível dizer que se vive em outros tempos, a mulher conquistou seu espeço na sociedade, inseriuse no mercado de trabalho e um número significativo cuida de seus filhos e conduzem suas
famílias sozinhas, sem a ajuda do cônjuge ou companheiro, com isso gera a sobrecarga e o excesso
de responsabilidades, já que tem de fazer tudo sozinhas, assumindo as funções de mãe e pai, de
doméstica, laborais, educativas e tantas outras funções específicas da mãe, mulher responsável pela
família.
Gráfico 5: Eixo 1 - Moradia

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com dados obtidos na pesquisa

O eixo analisado neste tópico teve como parte atingir o primeiro objetivo específico
desta investigação que foi caracterizar o perfil dos jovens egressos do Curso Técnico
Integrado ao Ensino Médio dos anos de 2013, 2014 e 2015 do Instituto Federal Catarinense –
IFC, Campus: Camboriú. São em sua maioria do sexo feminino, jovens entre 17 (dezessete) e
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21 (vinte e um) anos, 98% deles são solteiros e nenhum desses jovens tem filhos. Predomina
nesta pesquisa os jovens que moram com seus pais, corroborando com diversos pesquisadores
que desenvolvem pesquisas sobre juventude e trazem a questão do alargamento da faixa etária
dos jovens na contemporaneidade, ampliando seus projetos pessoais e profissionais. Essa
perspectiva supera os estudos que explicam as questões apenas pelos aspectos cronológicos,
biológicos e reducionistas, deixando de considerar a perspectiva histórico-sócio-cultural que
olha os jovens na sua unidade e diversidade, por isso ao invés de juventude, usa-se
juventudes, no plural.

3.2 Educação, escolhas, expectativas e contribuições

O Eixo Educação foi subdivido em três categorias, sendo elas: 3.2.1 - Escolha do
curso, 3.2.2 - Contribuições do Curso para o Projeto Profissional e 3.3.3 - Expectativas no
início e final do curso. Antes da análise das categorias, torna-se importante apresentar o
cenário dos jovens que participaram desta pesquisa, situando de quais cursos eles predominam
e em que ano ingressaram nos respectivos cursos, assim facilitará ao leitor a compreensão das
análises de quem são esses jovens, qual sua faixa etária e quais os cursos que frequentaram.
Desta maneira, é importante relembrar que participaram desta investigação os jovens
egressos dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio dos seguintes cursos:
Agropecuária, Controle Ambiental, Hospedagem e Informática, sendo esses os Cursos
Técnicos Integrados ao Ensino Médio oferecidos nesta Instituição. Os jovens que tiveram
maior representatividade nesta pesquisa foram dos cursos Técnicos em Hospedagem e
Agropecuária. O curso de Agropecuária oferece anualmente 105 (cento e cinco) vagas e o
curso de Hospedagem disponibiliza anualmente duas turmas, totalizando 70 (setenta) vagas.
Houve pouca participação dos jovens do curso Técnico em Informática e Técnico em
Controle Ambiental. Porém, justifica-se que a oferta é de apenas 40 (quarenta) vagas
anualmente para o curso de Informática e 35 (trinta e cinco) vagas para o curso de Controle
Ambiental, totalizando anualmente menos egressos que os dois outros cursos, se há menos
ingresso, há menos formados, menos egressos, consequentemente menos participantes na
pesquisa. É importante lembrar também que o curso mais antigo oferecido por essa Instituição
é o curso de Agropecuária, sendo esse um dos carros chefes dos antigos colégios agrícolas,
porém, era comum a procura excessiva por esse curso por filhos de produtores rurais,
portanto, predominavam famílias com propriedades rurais em que os filhos saiam para estudar
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e voltavam para auxiliar na própria propriedade, agora com conhecimentos específicos da
área.
Com a mudança da economia, com a saída do homem da zona rural, esse cenário
mudou, diminuiu o número de filhos, antes os filhos vinham para auxiliar na lavoura, nas
atividades da família, quanto maior o número de filhos, maior o número de mão de obra
barata, o trabalho era familiar, hoje a realidade é outra. Fica o questionamento: por que os
Institutos Federais continuam a oferecer e predominar as vagas nesse curso? Não seria esse
um dos motivos que o aluno frequenta o curso, conclui e não atua na área? Entretanto, ele
consagra a oportunidade de frequentar uma Instituição de qualidade conforme já foi
constatado na pesquisa por eles, no momento que optam pelo curso e Instituição. A tese de
Ferreira (2016) traz toda a discussão sobre esta questão da passagem por este curso e a não
atuação na área de formação.
Mas não nos cabe aqui julgar ou emitir quaisquer pareceres, fica a reflexão frente ao
segundo objetivo específico da presente investigação: identificar o impacto do Ensino Médio
Integrado na inserção profissional do jovem frente ao mercado de trabalho demandado. Uma
vez que frequentam um determinado curso, pensando em usufruir da qualidade do Ensino
Médio oferecido, sendo o que oferece o maior número de vagas, a oportunidade de ingresso
automaticamente é maior. O Ensino Médio Integrado para esse jovem terá outro impacto, a
entrada para a Universidade pode ser um deles, mas não a inserção no mercado de trabalho
nesta área. O gráfico abaixo comprova a realidade descrita.
Gráfico 1: Eixo 2 - Curso realizado no IFC

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com dados obtidos na investigação

76

3.2.1 Escolhas do curso

Investigar os motivos que levaram os jovens a escolherem o Curso Técnico Integrado
ao Ensino Médio que frequentaram foi também um interesse da pesquisadora, para atingir um
dos objetivos que é identificar as influências de escolha do curso desses jovens, com isso
descobrir se houve ou não as dificuldades na sua inserção profissional. Em 2017 a Rede
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica foi mais uma vez destaque no
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Esse levantamento foi realizado pelo jornal Folha
de São Paulo e evidencia o desempenho de diversos Institutos Federais de todo o Brasil, nas
provas aplicadas em 2017. O que contribui a cada ano para o aumento significativo da procura
pelos cursos oferecidos.
No Instituto Federal Catarinense local onde foi desenvolvida a pesquisa, somente no
ano de 2018 ofereceu 245 (duzentos e quarenta e cinco) vagas para os Cursos Técnicos
Integrados ao Ensino Médio e teve 1.300 (um mil e trezentos) candidatos, sendo os Cursos
Técnicos em: Agropecuária 5,06; Controle Ambiental 3,29; Hospedagem, 4,89 e Informática
8,49 candidatos por vaga, sendo todos os cursos integrados ao Ensino Médio e como se
comprova, todos bem concorridos.3 Provavelmente possa ser uma das justificativas da
resposta dos jovens quando questionados por que optam pelo curso escolhido, em grande
parte 73%do total responderam que admitem que optaram pelo curso pensando na qualidade
da instituição, somente depois aparece com 11% que optaram porque encontraram no Instituto
Federal o curso desejado. A opção pela qualidade destaca-se nos relatos dos jovens:

Escolhi o IFC por ser uma instituição federal e de boa qualidade. Optei por
Agropecuária, pois queria fazer faculdade de veterinária. Com o passar do curso,
realizando estágio na área, descobri que na verdade não era isso o que eu queria.
Não me arrependo de ter entrado, vivi ótimas experiências e descobri que a
profissão que sonhava desde criança não era para mim. (Jovem 32 - 19 anos).

Para o jovem de número 32, o curso contribuiu para descobrir que aquele não era o
caminho profissional que deveria seguir, porém, uma vez que ingressou na Instituição pela
qualidade por ela oferecida os anos nela frequentados foram significativos,

3

Disponível
em:
http://ingresso.ifc.edu.br/category/tecnico-integrado/indice-candidato-x-vaga-tecnicointegrado/. Acesso em: 27 set. 2018.
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O curso Técnico em Hospedagem me proporcionou experiências que eu não
conseguiria adquirir em outro lugar, com tanta qualidade. Os professores são, em
sua maioria, extremamente capacitados (tanto os do curso técnico quanto os do
médio), muitos se tornam até amigos da turma, o que deixa o caminho ao longo dos
três anos mais leves. (Jovem 43 – 20 anos).

Complementando sobre os 73% dos jovens que admitem ter escolhido o Instituto
Federal pela qualidade do ensino, acrescenta-se que se encontram nos Institutos Federais o
maior número de docentes qualificados com nível de Mestrados e Doutorados. Em 2018, no
Instituto Federal Campus Camboriú – SC, cenário em que esses jovens egressos cursaram o
Ensino Médio Integrado, há 132 (cento e trinta e dois) docentes efetivos, na instituição em
suas respectivas disciplinas. Isso garante (ou deveria garantir) uma continuidade no trabalho
desenvolvido, sem trocas e mudanças constantes de docentes, sabe-se que trocas e mudanças
constantes de docentes acabam prejudicando o aprendizado dos estudantes. Desses, 52
(cinquenta e dois) docentes são doutores, 63 (sessenta e três) são mestres, 15 (quinze) são
especialistas e apenas 01 (um) nesse universo é graduado. Informações essas que podem
contribuir para que jovens e suas famílias busquem com tanta intensidade ingressar no
Instituto Federal.
Pode-se, nesse momento, o leitor desta pesquisa questionar, mas como o estudante,
pais e comunidade têm acesso a essas informações? Todos os servidores públicos federais
estão inclusos no portal da transparência. Esse portal disponibiliza informações cadastrais e
financeiras dos servidores, para cada servidor informa todos os vínculos (cargo e/ou função)
com o Poder Executivo Federal e detalha dados como órgão de lotação, órgão de exercício,
tipo de vínculo, qual a jornada de trabalho, data de início no serviço público, entre outros.
Além da visão individual por servidor, este portal apresenta visões de servidores por órgão,
por localidade de exercício, por cargo/função de confiança, entre outros.
O portal surgiu por meio da Lei Complementar 131 também conhecida como Lei da
Transparência ou Lei Capiberibe, lei brasileira sancionada em 2009 pelo Presidente Lula, que
obriga a União, os estados e os municípios a divulgarem seus gastos na Internet em tempo
real. O descumprimento da lei pode ser denunciado aos Tribunais de Contas dos estados ou
ao Ministério Público por qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato. Neste
sentido, a qualidade da instituição é também determinada pelos jovens egressos pela
qualificação dos profissionais que nela atuam e é confirmada em relatos de diferentes jovens,
os quais seguem:
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Sempre tivemos muito incentivo dos professores para estudarmos. Ver que grande
parte deles tinha mestrado e/ou doutorado, estavam realizados em suas profissões e
tinham estabilidade financeira, fez com que eu tivesse ainda mais vontade de me
aperfeiçoar. (Jovem 28 – 20 anos).
[...] O aluno do Instituto Federal Catarinense [...] tem a sua disposição professores
totalmente qualificados em suas determinadas áreas, sendo ótimos instrutores,
coordenadores, profissionais e ótimas pessoas, estando dispostos a oferecer todo o
seu conhecimento da melhor forma possível para os seus alunos. Juntamente a isso,
a Instituição oferece estrutura de ótima qualidade tendo, além de salas de aula de
admirável qualidade, áreas para que os estudantes possam colocar em prática o que
foi ensinado teoricamente. (Jovem 2 - 18 anos).
A experiência de estudar em uma escola desse nível é realmente gratificante, ter
essa oportunidade ajudou muito no meu crescimento pessoal, pois os professores
são muito bons [...]. (Jovem 30 – 17 anos).
Tive a oportunidade também de me engajar em grupos que ajudaram no meu
desenvolvimento como cidadã e tive a oportunidade de possuir professores muito
qualificados (a maioria doutores) e conhecer uma grande quantidade de pessoas de
diversos lugares. (Jovem 38 – 18 anos).
[...] O IFC é uma instituição ótima, com professores capacitados para atendimento
dos alunos. Com isso, não perco tempo com minhas dúvidas, são supridas com
facilidade e eficiência, evitando assim que eu perca tempo e tenha futuros
problemas. (Jovem 46 – 20 anos).

A infraestrutura da instituição, os diferentes laboratórios de pesquisas e setores de
produção, pesquisa e extensão são enfatizados e levados como fatores de qualidade pelos
jovens, diferenciando a instituição de outras oferecidas. Freire (1987, p. 79) afirma que,
[...] o diálogo é uma exigência existencial. E, se ele é o encontro que se solidariza o
refletir e o agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser transformado e
humanizado, não poder reduzir-se a um ato de depositar ideias de um sujeito no
outro, nem tampouco tornar-se simples troca das ideias a serem consumidas pelos
permutantes.

Assim como Freire (1987), Dayrell (2005, p. 47), ao questionar as propostas de
formação voltadas para a juventude, também afirma o quanto é importante escutá-los,
“considerá-los como interlocutores válidos e, na perspectiva do protagonismo juvenil, tomálos como parceiros na definição de ações que possam potencializar o que já trazem de
experiências de vida”. Torná-los parceiros das ações é oportunizá-los a ocupar seu espaço na
sociedade por meio de suas experiências de vida, tendo um olhar específico para as
juventudes(S), articulando diversidades e igualdades, possibilitando suas escolhas.
Passar no vestibular e frequentar uma Universidade Pública, sem precisar pagar um
cursinho preparatório é o sonho da maioria dos jovens. Desta forma, ingressar no Instituto
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Federal pelo ensino de qualidade que é oferecido focado no Ensino Médio, sem quaisquer
interesses no curso técnico é afirmado por alguns jovens em seus relatos,
Não entrei pelo técnico, mas sim pelo ensino médio da Instituição. O Instituto
Federal é uma das melhores escolas gratuitas que eu poderia frequentar e acabou
sendo uma experiência incrível. Primeiramente foi ali que desenvolvi todo o
conhecimento para passar no primeiro vestibular que fiz, sem cursinho, para
Medicina Veterinária na UDESC [...]. (Jovem 14 – 20 anos).
Antes do IFC eu não tinha muita noção em relação a universidade e oportunidades
no mercado de trabalho. Eu desejava passar numa Universidade Federal. Com
certeza estudar nesta instituição foi a melhor coisa que já aconteceu comigo.
Através dela estive preparada o suficiente para passar na Universidade Federal e
ganhar uma bolsa Prouni, responsável pela minha atual graduação [...]. (Jovem 36
– 19 anos).
Eu esperava me formar o quanto antes e procurar o curso superior de Letras para
lecionar a alunos do fundamental. Porém, os caminhos foram diferentes do
esperado e o gosto pela produção agrícola veio à tona no meu segundo ano do
colegial. (Jovem 13 – 18 anos).
Meu objetivo no IFC era ingressar na universidade. (Jovem 8 - 18 anos).

Mas há aqueles que buscam nos cursos técnicos o início de sua carreira, o curso de
Agropecuária é um dos cursos mais frequentados por aqueles que desejam seguir a carreira
em medicina veterinária e Agronomia,

O técnico gera boas oportunidades no mercado de trabalho, porém o mercado de
trabalho não era o meu alvo após a finalização do técnico. Portanto a formação
como técnica me posiciona na faculdade de Agronomia com um diferencial quando
comparado com meus colegas. (Jovem 3 - 19 anos).
Escolhi o IFC por ser uma Instituição Federal e de boa qualidade. Optei por
agropecuária, pois queria fazer faculdade de veterinária [...]. (Jovem 32 – 19 anos).
Como eu sempre quis fazer faculdade de Medicina Veterinária, eu esperava que o
curso já que era de uma área similar, me desse uma boa base de se era essa área
que eu realmente gostaria de seguir, e após o curso isso se concretizou. (Jovem 56 –
19 anos).

A família também aparece como agente motivador da escolha dos jovens pela
instituição de ensino, uma vez que é o primeiro suporte vital que o indivíduo tem ao nascer. A
ação dos pais como orientadores neste momento pode ser importante para a escolha dos
filhos. Afinal, os pais conhecem suas competências e facilidades e com suas experiências
podem influenciar essas escolhas. Compreende-se que a família exerce grande influência no
processo comportamental dos jovens, repercutindo em seus meios sociais aquilo que
vivenciaram em casa (MINETTO; FLORES, 2006).
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Para a especialista, Segnino (2016), psicóloga e orientadora profissional, o trabalho
ocupa um lugar central na vida do sujeito adulto, pois lhe confere uma identidade, um papel
social e uma renda. Porém um dos aspectos geradores de ansiedade nesse momento é a falsa
ideia de que se escolhe uma profissão para o resto da vida. O contexto familiar é um elemento
que costuma pesar na decisão, já que os jovens são diretamente influenciados pelas
expectativas e projeções que seus pais depositam neles. Se por um lado se encontram pais que
desejam que seus filhos sigam determinada carreira porque foi a profissão que eles tiveram ou
porque é a que gostariam de ter tido, em outras famílias tais expectativas são transmitidas
mais sutilmente.
É preciso considerar que jovens oriundos de diferentes classes sociais sofrerão
expectativas diferentes de suas famílias. Nas classes mais baixas, a família tem um papel
diferente do da classe média. Na classe média, a tarefa que se coloca ao jovem pela família é
estudar para entrar na faculdade. Já nas classes mais baixas é um sonho entrar na
universidade, mas não uma obrigação. Conforme aponta Dayrell (2005, p. 185):
Diante do encolhimento do Estado na esfera pública, a família passa a ser uma das
poucas instituições com que podem contar, cumprindo um papel central na formação
desses jovens. As relações familiares que estabelecem, a qualidade das trocas e os
conflitos, os arranjos existentes que garantem a sobrevivência, os valores
predominantes, tudo são dimensões que marcam a vida de cada um, constituindo um
filtro com que traduzem o mundo social e onde, inicialmente, descobrem o lugar que
nele ocupam. Mas as experiências familiares assumem feições diversas.

E cumprindo o papel central de formação, nas relações que se estabelecem, mesmo
que em muitas vezes de conflitos, a família vai ocupando seu espaço na vida dos jovens. Com
o depoimento a seguir, podemos compreender o quanto as famílias influenciam nas escolhas
dos jovens, muitas vezes insistindo em suas decisões, forçando suas escolhas, as quais podem
ou não ser benéficas.

Bom, eu entrei no IFC com 14 anos por insistência da minha mãe, não tinha muitos
objetivos nessa época, apenas terminar o ensino médio e ir bem no Enem, porque
todo mundo dizia que isso era importante. Depois das primeiras semanas quis
desistir de tudo e ir para o colégio menos exigente, mas minha mãe me incentivava
a permanecer dizendo que as coisas iriam melhorar com o tempo, meu objetivo
passou a ser “que tudo terminasse o quanto antes”. Com o tão desejado fim se
aproximando eu desejava que os dias fossem mais devagar para que eu pudesse
aproveitar o tempo que restava. Quando finalizei o curso tinha uma outra visão a
respeito das coisas, a respeito da minha carreira. Mudei de opção para a faculdade
umas três vezes durante o último ano, quando enfim defini o que faria, criei a
expectativa de ser aprovada no vestibular da Universidade Federal de Santa
Catarina no ano seguinte, pois acreditava que seria capaz. (Jovem 57 – 19 anos).
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Analisando as respostas dos jovens sobre por que optou pelo curso escolhido, são
diversos os posicionamentos, as experiências vivenciadas, mas são quase unânimes os relatos
de bom aproveitamento do tempo que na Instituição passou no Curso Técnico Integrado ao
Ensino Médio.

Gráfico 2: Eixo 2 - Escolha do Curso

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com dados obtidos na investigação

3.2.2 Contribuições do curso para o Projeto Profissional

Identificar as influências da escolha do curso e a contribuição deste para os projetos
profissionais dos jovens é um dos objetivos específicos desta investigação. Nesta categoria
serão analisadas as devolutivas dos jovens partícipes que responderam os questionários. A
maioria dos jovens admite que o curso e a instituição escolhida por eles contribuíram
significativamente para seus projetos profissionais. Essa afirmativa comprova-se pelos
inúmeros depoimentos dados por eles.
Em vários relatos a qualificação dos professores, o trabalho por eles desenvolvido, a
metodologia usada, as estratégias aplicadas constituem numa das principais contribuições para
seu crescimento como estudante, essa é referência para os jovens egressos, consideram o
trabalho desenvolvido pelos professores como contribuição expressiva para seus projetos de
vida e profissionais centrados. A titulação dos professores para os alunos se configura num
forte indicador de qualidade. Eles apontam sucesso na metodologia dos professores, o que
facilita a assimilação dos conteúdos. Também consideram que tiveram “bons professores” e
estudaram em uma “excelente instituição de ensino”.
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Ao educador é imprescindível tomar o educando nas suas múltiplas dimensões –
intelectual, social, física e emocional - e situá-las no âmbito do contexto
sociocultural em que o educador e educando estão inseridos. Tomar o educando em
suas múltiplas dimensões tem como finalidade realizar uma educação que conduza à
autonomia intelectual e moral (BRASIL, 2013, p. 170).

Os benefícios destacados pelos jovens egressos, por fazerem parte de uma instituição
federal consistem em vantagens no momento da inserção no mercado de trabalho. Eles
acreditam que a formação recebida seria um diferencial no currículo e na vida profissional.
Como os cursos são ministrados por uma instituição federal, consideram a qualidade
garantida. É possível comprovar num dos depoimentos,

A Instituição de ensino é excelente. Desde o princípio, o IFC – Campus Camboriú
tem sido referência na educação. O corpo docente é altamente qualificado, e senti
completa diferença desde que entrei; sempre estudei em escola pública. [...]. Os
professores, principalmente, são a maior singularidade do colégio. Contribuíram
para o meu crescimento pessoal e profissional de diferentes formas; com a
metodologia aplicada em sala, ao instigarem os alunos a pensarem por si próprios,
a nos fazerem criar responsabilidades; ao estarem sempre à nossa disposição e, até
mesmo, com conselhos; pois havia professores que se preocupavam conosco além
da sala de aula. Acredito que por ser uma modalidade diferente de ensino, por
estarmos em período integral, sermos ‘obrigados’ a dedicarmos mais tempo para o
estudo, para socialização, organização e responsabilidades, criamos uma maneira
distinta de lidar com os obstáculos e com a vida.[...] Além do intelectual, o IF me
deu pessoas, contatos e amizades que eu vou levar para toda a vida. [...] Vejo o
período em que estive no IFC como fase preparatória; como se tivesse sido o ensaio
de uma peça, e que o espetáculo começou quando me formei. Sempre serei grata
por isso, e pela experiência única que os três anos lá dentro me proporcionaram.
(Jovem 29 – 19 anos).

É notório o agradecimento desse jovem ao relatar sua experiência no instituto, o qual
contribuiu para a sua vida, além de destacar as amizades que construiu no decorrer dos 3 (três)
anos que passou neste espaço, sendo um período necessário intitulado de “fase preparatória”.
Conforme Dayrell no processo de transição é a interação social,
[...] o que aponta para a importância do pertencimento grupal e das suas relações
solidárias para o reforço e garantia da identidade individual. Fica evidente a
importância do grupo de amigos, das esferas culturais, das atividades de lazer, da
escola, entre outros, como espaços que podem contribuir na construção de
identidades positivas (DAYRELL, 2005, p. 35).

O jovem de número 34 destaca também que o tempo em período integral na
instituição, distante da família, exige maior responsabilidade, independência, uma espécie de
amadurecimento que supostamente demoraria um tempo maior se não fosse dessa forma, diz,
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“pois ali no IFC, o aluno passa muito tempo longe dos familiares, criando mais
responsabilidade e independência. (Jovem 34 – 19 anos)”.
O crescimento profissional, pessoal, o amadurecimento perante as responsabilidades
são também destaques do interessante relato do Jovem de número 38. Mais uma vez sobressai
a qualificação dos professores, que para esses jovens foi um dos fatores que mais contribuiu
para seus projetos profissionais. O ensino de alta qualidade, a convivência com pessoas são
aspectos que aparecem nas narrativas, comprovando o quão importante são os contatos com
pessoas, a convivência, a troca, a interação,
Acredito que a o ensino do IFC me proporcionou benefícios no âmbito pessoal e
profissional, pois, sobre o primeiro, tive a oportunidade de amadurecer muito
diante das responsabilidades impostas, carga horária e tudo mais. Tive a
oportunidade também de me engajar em grupos que ajudaram no meu
desenvolvimento como cidadã e tive a oportunidade de possuir professores muito
qualificados (a maioria doutores) e conhecer uma grande quantidade de pessoas de
diversos lugares. O convívio diário e “longo” do IFC melhorou muito a convivência
com pessoas diferentes a mim e me trouxe amizades que penso que serão para
sempre, além de momentos ótimos no espaço da Instituição. Já sobre a área
acadêmica, penso que meu ensino foi de alta qualidade (mesmo que não focado
para o vestibular) e que tive oportunidades muito bacanas quanto a eventos e
visitas. Matérias como Metodologia e Iniciação Científica trazem um diferencial aos
alunos do IFC que pode ser percebido logo que entram na faculdade [...]. (Jovem
38 - 18 anos).

A turma de amigos cumpre um papel fundamental na trajetória da juventude. Dayrell é
um autor muito importante, pois nos ajuda a refletir sobre esse compartilhamento dos jovens,
estas experiências interativas e socializadoras. Momento em que os jovens dão partida a
ampliação das diversas experiências de vida “[...] é quando procuram romper com que os
prendem ao mundo infantil, buscando outros referenciais para a construção da sua identidade
fora da família”. É um período privilegiado na descoberta como indivíduos e sujeitos e a
busca de um sentido existencial (DAYRELL; CARRANO, 2014, p. 117).
Já quanto à qualidade do ensino público nas escolas técnicas mencionada pelos alunos
é enfatizada por Arruda,
A oferta de um ensino público de qualidade nas escolas técnicas federais teria
despertado o interesse de alunos das camadas médias que passaram a competir por
suas vagas não em busca de uma profissionalização precoce, mas de uma formação
consistente que os preparasse para os exames vestibulares (ARRUDA, 2010, p. 127).

O objetivo principal dos estudantes que é cursar uma faculdade aparece nos
depoimentos e revela que a busca pelo ensino médio integrado à educação profissional nesta
instituição se deve principalmente em função da ideia de ela ofertar um ensino médio de
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qualidade. A qualidade do ensino, a qualificação dos professores, como já mencionado, fez
com que 99% dos jovens egressos admitissem como fatores que reforçam a contribuição para
seu sucesso pessoal e profissional. A seguir podemos ver mais um relato,

A instituição e o curso contribuíram na minha vida, pois, além da qualidade no
ensino que tive, desde o princípio meu amor e vontade pelo curso que escolhi eram
grandes. Com a oportunidade que tive de estar cursando no IFC, meus ganhos
pessoais e profissionais se tornaram muito maiores, além de que hoje me levaram a
estar seguindo a carreira dos meus sonhos. (Jovem 9 - 18 anos).

Esse jovem frequentou na época o curso Técnico em Controle Ambiental e seu projeto
profissional era seguir na área, pois se identificou muito com o curso, por isso considera que a
Instituição e o curso contribuíram em sua vida profissional. Do total de pesquisados 99% dos
jovens egressos admitem que o curso contribuiu significativamente para seu sucesso pessoal e
profissional.
Gráfico 3: Eixo 2 - Contribuição do curso na vida pessoal e profissional

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com dados obtidos na investigação

3.2.3 Expectativas no início e final do curso

Esta categoria: “expectativas no início e final do curso” vêm a auxiliar para alcançar o
objetivo de investigar se os Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio contribuíram com as
expectativas dos jovens egressos. Essa questão foi elaborada aos jovens, os quais registraram
longos depoimentos, em sua maioria relatando que as expectativas foram superadas,
ultrapassaram o que esperavam ao ingressar. Segue o relato,

Quando ingressei na instituição, meu foco não era o curso técnico, mas sim o médio
e sua qualidade. Portanto, minhas expectativas no início do curso, com respeito ao
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técnico, era que fosse algo divertido e curioso. No meio do curso, acabei me
interessando bastante pela área, principalmente quando estava cursando a
disciplina de Projetos Ambientais, no entanto, quando comecei a refletir sobre qual
curso faria na universidade, pois ir para universidade sempre foi uma realidade,
nunca pensei em me formar no técnico e logo em seguida ir para o mercado de
trabalho, sempre quis uma graduação e especializações na área. Então, analisando
os possíveis cursos de graduação não me sentia tão atraído pela área que já havia
estudado por um tempo, queria algo novo e foi quando escolhi o curso de
Engenharia de Controle e Automação. Em suma, no início do curso estava ansioso
pelos conhecimentos e no final já estava buscando algo diferente do que já tinha
visto ali no curso. (Jovem 59 -19 anos).

Analisando o depoimento do Jovem de número 59 é visível que ingressou na
instituição apenas pela qualidade do ensino que ela oferece, sem qualquer interesse pelo
ensino técnico, essa afirmação vem se confirmando no decorrer dessa investigação. Mas no
transcorrer do processo de aprendizado apresentou o despertar, o interesse, o gostar da área,
mas não o suficiente para investir em um curso superior na área ou buscar a inserção
profissional. Adentrar no Curso Técnico focado na Universidade parece ser comum aos
jovens pesquisados,
As expectativas que eu tinha sobre o curso foram cumpridas e chegaram a ser
ultrapassadas em alguns aspectos, de início não havia me atentado para as
oportunidades que eu teria na carreira ao estudar no IFC. Após o curso pude
perceber como algumas experiências vividas, como pesquisa cientifica, haviam sido
importantes e como isso é um grande diferencial da instituição, que sempre visa
formar alunos com alta preparação para outras fases subsequentes, como a vida
profissional. (Jovem 7 - 20 anos).

Criar vínculos na instituição ao conviver num tempo de 03 (três) anos em período
integral é um diferencial para os jovens, pois estabelecem ralações construtivas, socializam
dores e amores e comparam esse relacionamento com o relacionamento familiar,
Quando chegamos no Instituto, temos uma visão um pouco diferente da realidade.
No curso aprendemos muito, os professores são ótimos. Ao término a gente sente
uma saudade de tudo, pois são 3 anos convivendo com as mesmas pessoas todos os
dias e o dia inteiro, o que faz você criar quase uma família. (Jovem 11 – 19 anos).
As expectativas de ter um bom currículo e facilitar a inserção no mercado de
trabalho são as expectativas de alguns jovens ao ingressar em um Curso Técnico
Integrado ao Ensino Médio. Expectativa de contribuir para meu ingresso no
mercado de trabalho já com uma profissão no currículo. (Jovem 54 – 18 anos).

As expectativas também partem da família, muitas vezes por já possuírem um
histórico de pessoas que fizeram parte da instituição de ensino, assim anseiam dar sequência,
pois tem o Instituto Federal como referência. O jovem ingresso sente saudade do tempo que
lá estudou, afirmando que foi um tempo de crescimento,
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Minhas expectativas em relação ao curso quando eu entrei era bastante alta, pois o
IFC sempre foi uma referência de qualidade na minha família (tive parentes que se
formaram ali também). No final do curso senti que as minhas expectativas foram
superadas, vendo o meu crescimento e desenvolvimento ao longo dos três anos. Até
hoje lembro com muito carinho e saudades daquela época. (Jovem 43 – 20 anos.)

A maioria dos jovens ingressou no EMI com expectativas voltadas para a inserção no
mercado de trabalho, a aprovação no vestibular em uma instituição pública logo após o
término do curso técnico integrado, com objetivos de melhorar a qualidade de vida, ganhando
bem e se especializando na profissão que escolheu.

3.3 Eixo: trabalho – planos para o futuro

Neste tópico, apresentar-se-á a análise do eixo Trabalho e suas categorias. De início
salientamos que as observações na pesquisa de campo sugerem que fazer um Curso Técnico
Integrado ao Ensino Médio em uma Instituição Federal é o desejo de muitos jovens
brasileiros, embora a demanda seja maior que o número de vagas oferecidas. Analisar se essa
a escolha do curso contribuiu para a inserção desse jovem egresso foi também objetivo dessa
pesquisa, em que as respostas dos jovens investigados colaboram para esse questionamento.
O Eixo Trabalho foi dividido em 08 (oito) categorias, sendo elas: 3.3.1- Situação do
trabalho, 3.3.2- Atuação na área formada, 3.3.3- Contribuições do curso no mercado de
trabalho, 3.3.4- Satisfações na profissão, 3.3.5- Dificuldades de Inserção profissional, 3.3.6Se trabalha qual sua condição, 3.3.7- Dificuldades ou não para conciliar educação e trabalho,
3.3.8- Projetos Pessoais e Profissionais. Esse eixo foi desenvolvido com o propósito de atingir
o objetivo de identificar o impacto do Ensino Médio Integrado na inserção profissional do
jovem frente ao mercado de trabalho demandado.

3.3.1 Situação de trabalho dos jovens egressos

O trabalho é uma questão central para a juventude brasileira como aparece em diversas
pesquisas já desenvolvidas no país. Os relatos que os jovens egressos fazem sobre as suas
próprias trajetórias vêm pouco a pouco mostrando que são múltiplos os arranjos que eles
arquitetam para se inserirem ou permanecerem no mundo do trabalho. Um dos arranjos por
eles realizados é a inserção no mundo universitário. Ao relatar sobre a situação atual de
trabalho, dos jovens egressos do EMI que fazem parte dessa pesquisa se observa um
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percentual de 53% que estão trabalhando atualmente, no total.

Destes, grande parte

vivenciam as dificuldades de conciliar trabalho e estudo e 47% deles não trabalham.
Segundo o PNAD – (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Contínua),
publicada pelo IBGE em agosto de 2018, os percentuais de 2017 para 2016 em relação ao
número de jovens que nem estudam e nem trabalham ou se qualificam, cresceu 5,9% em um
ano.
Em 2017, das 48,5 milhões de pessoas com 15 (quinze) a 29 (vinte e nove) anos de
idade, 23,0% (11,2 milhões) não trabalhavam nem estudavam ou se qualificavam, contra
21,9% em 2016. De um ano para o outro, esse contingente cresceu 5,9%, o que equivale a
mais 619 (seiscentos e dezenove) mil pessoas nessa condição.4
É comum hoje falar da geração “nem-nem”, jovens que nem estudam e nem
trabalham, e há inúmeras pesquisas que trazem dados significativos ou assustadores no Brasil
sobre esses jovens. São os famosos jovens “nem-nem”.
O termo “nem-nem” surgiu no final de 1980 no Reino Unido, quando sentiram a
necessidade de um indicador que disponibilizasse o número de jovens que não trabalhavam e
não estudavam, após uma mudança no regime de benfeitorias no país que deixou a maioria
dos jovens com idade entre 16 (dezesseis) e 18 (dezoito) anos sem acesso ao seguro
desemprego.
Antes de utilizarem o termo “nem-nem” para esse grupo, usaram o conceito “Status
Zero”, depois de inúmeras críticas ao termo, alteraram para NEET (neither in employment
nor in education or trainning)5 ou ainda “ni-ni” (ni estudan ni trabajan)6 que foi formalmente
introduzido em 1999 com a publicação do relatório Bridging the gap (SOCIAL EXCLUSION
UNIT, 1999).
Após esse acontecimento, diferentes conceitos foram adotados com sinônimos
semelhantes por diferentes países, especialmente pelos Estados-Membros da União Europeia
(UE). Países como Japão, Hong Kong, Nova Zelândia e Taiwan acrescentaram as suas
próprias definições (EUROPEAN FOUNDATION FOR THE IMPROVEMENT OF LIVING
AND WORKING CONDITIONS – EUROFOUND, 2012).
Muitas vezes a sociedade espera que a juventude tenha um processo de inserção ao
mercado de trabalho e aos bancos escolares como uma transição normal ou automática.
Como isso não acontece, os jovens tornam-se vítimas de preconceitos e julgamentos

4

Agencia IBGE - Notícias. Disponível em: encurtador. com.br/lswX5.
NEET - (nem no emprego nem na educação ou formação).
6
"Ni-ni" (nem estudo nem trabalho).
5
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precipitados, como se todos que fazem parte do grupo geração “nem-nem” optassem em estar
nessa situação, mas as transições, a inserção ao mercado de trabalho e as universidades estão
cada vez mais sendo substituídas por trajetórias diversificadas e espaçadas, principalmente em
tempos de oscilações econômicas.
No Brasil7, em 2017, das 48,5 milhões de pessoas de 15 a 29 anos de idade, 23,0%
(11,2 milhões) não estavam ocupadas nem estudando ou se qualificando. Em 2016, o
percentual dos que não estudavam nem trabalhavam era de 21,8% (10,5 milhões). De um ano
para o outro, houve um aumento de 5,9% nesse contingente, o que equivale a mais 619 mil
pessoas nessa condição. Essa trajetória pode estar relacionada ao momento econômico que
enfrenta o país. Na análise segundo sexo e cor ou raça, 17,4% dos homens e 28,7% das
mulheres não estavam ocupadas, nem estudando ou se qualificando. Entre as pessoas de cor
branca, essa proporção foi 18,7% e entre as de cor preta ou parda foi 25,9%.
No Brasil a crise do emprego é uma questão pontual, aliado a esse fator vem a
desigualdade e exclusão social que são fundamentais na explicação do fenômeno, apoiar os
jovens na condição nem-nem, criar políticas públicas para combater a pobreza, como creches,
programas de qualificação profissional, alfabetização para os pais e transferência de renda –
podem ser ações mais efetivas (SIMÕES; SANTOS; VAZ, 2013).
O Estado pode dar respostas, os programas sociais, as políticas públicas podem fazer a
diferença na vida dessa geração, para isso é preciso analisar os grupos de maior
vulnerabilidade, os motivos que levaram a exclusão dessa parcela da população jovem e
apontar alternativas políticas que devem ser adotadas para inseri-los no sistema educacional
e/ou nas atividades econômicas do país.
Na presente pesquisa não se tem jovens egressos que se enquadram nessa condição,
todos ou trabalham e estudam, ou só estudam ou só trabalham. No que se refere à inserção no
mercado Frigotto contribui,
A inserção no mercado formal ou ‘informal’ de trabalho é precária em termos de
condições e níveis de remuneração. Uma situação, portanto, muito diversa da de
jovens de ‘classe média’ ou filhos dos donos de meios de produção, que estendem a
infância e a juventude. Nesses casos, a grande maioria inicia sua inserção no mundo
do trabalho após os 25 anos e em postos de trabalho ou atividade de melhor
remuneração (FRIGOTTO, 2004, p. 60).

7

Disponível
em:
https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-denoticias/releases/21253-pnad-continua-2017-numero-de-jovens-que-nao-estudam-nem-trabalham-ou-sequalificam-cresce-5-9-em-um-ano. Publicado em: 18/05/2018. Acesso em: 03 jan. 2018.
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Por meio dos relatos dos jovens egressos do EMI observamos que 47% configuram
uma juventude que fará a inserção ao mercado de trabalho após a conclusão do Ensino
Superior, após os 25 anos em postos de trabalho ou atividade de melhor remuneração
conforme afirma Frigotto (2004). Entretanto, esse segmento juvenil que estamos investigando
se encontra ou está inserida em outro cenário, que se assemelha ao descrito por Carrochano
(2014, p. 206),
Hoje vivem outro cenário, caracterizado pela diminuição do desemprego e pela
expansão das oportunidades de trabalho, especialmente de caráter formal, que se
acentua como tendência desde meados dos anos 2000. Muitos problemas persistem,
mas em relação às décadas anteriores pode observar avanços inegáveis, como
recuperação de renda, o maior acesso da população aos bens de consumo e aos
programas sociais. Todas essas mudanças sociais mais amplas podem provocar
alterações nas expectativas em relação a escola média e aos modos de combinação
entre escola e trabalho.

Ao ingressar na Universidade o jovem cria expectativas, as quais devem ser
instrumentos norteadores para mudanças de ações sociais. Se há uma expansão de
oportunidades de trabalho, há uma necessidade de diversidade da busca de qualificação do
jovem para sua inserção, essa é a tendência. A escola média cria expectativas de combinação
entre educação e trabalho. Neste sentido, podemos observar os relatos daqueles jovens que
estão e dos que não estão inseridos no mercado de trabalho,

Além de estágio remunerado na faculdade, eu trabalho com arbitragens em alguns
fins de semana. (Jovem 10 - 19 anos).
Faço trabalhos de freelance, e, além disso, uso muito do conhecimento em redes e
hardware aprendidos no curso. (Jovem 25 – 20 anos).
Atualmente não trabalho, mas trabalhei por um período, no qual ter o IFC no
currículo agregou muito! (Jovem 56 – 19 anos).
O curso poderia ter me ajudado grandemente na inserção no mercado de trabalho,
porém decidi continuar com os estudos, ingressando no ensino superior que,
inclusive, está sendo realizado também em um Instituto Federal Catarinense.
(Jovem 2 – 18 anos).
Apesar de não estar trabalhando no momento, estou cursando ensino superior na
área, Medicina Veterinária que é o que eu sempre quis. (Jovem 33 - 17 anos).
Eu apenas estudo. (Jovem 24 – 20 anos).
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Gráfico 1: Eixo 3 - Situação de Trabalho

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com dados extraídos da pesquisa de campo

3.3.2 Atuação na área formada

Independente do Curso Técnico que o jovem frequentou nos anos de 2013, 2014 e
2015, 82% deles não estão atuando na área, isso expressa um número significativo, conforme
se apresenta no gráfico 2, já revelado quando discutimos “Por que optou pelo curso
escolhido”, no Eixo Educação e os jovens egressos assumiram que escolheram a Instituição
pela qualidade desta. Outros, para ser aprovado com maior facilidade no vestibular e poder
ingressar no ensino superior em uma Instituição gratuita.
Uma pesquisa já realizada por Ferreira (2017), nesta mesma Instituição, apenas com
alunos do Curso Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio, já comprovou que a
maioria dos jovens formados não atua na área formada, eles ingressam no Instituto por
diferentes motivos, mas não atuam na área após sua formação.
Os egressos do Ensino Técnico de nível médio em Agropecuária do Instituto Federal
de Santa Catarina – IFC- Camboriú, após finalizarem o curso, seguem trajetórias
diferenciadas com relação à vida profissional, desde a escolha do Ensino Superior
em outra área que não aquela de sua formação como Técnico, seguindo somente
para o mercado de trabalho em qualquer área que não a de sua formação
(FERREIRA, 2017, p. 92).

Este fato comprova a partir das pesquisas realizadas que os Cursos Técnicos
Integrados ao Ensino Médio não atingem seus objetivos de facilitar e oportunizar a inserção
do jovem no mercado de trabalho, pois este migra para outras áreas a partir de sua formação,
estabelecendo no curso ou na Instituição uma oportunidade para outros desafios. A seguir o
relato de um dos jovens egressos do EMI que compõe os 49% dos jovens que não atuam na
área do Curso Técnico que frequentaram no Instituto Federal Catarinense,
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Apesar de não trabalhar na área atualmente, e nem pretendendo trabalhar depois, a
formação de Técnico em Controle Ambiental me proporcionou uma consciência
ambiental que não vejo em todas as pessoas que conheço, mas que tento passar
para estas. Ou seja, mesmo não utilizando da minha formação como profissional,
sinto que criei hábitos e pensamentos sustentáveis, tendo em mente que faço o
melhor para as pessoas e para o meio ambiente. No que diz respeito à contribuição
do curso no ambiente universitário, o qual me encontro agora, com uma visão mais
de estudo, as minhas rotinas de estudos não mudaram muito, fato que considero
muito bom, pois significa que o instituto e o curso conseguiram me preparar bem
para o ambiente universitário [....] (Jovem 59 - 19 anos).

Como se verifica na investigação se obteve o percentual de 15% dos jovens egressos
do EMI que dizem estar atuando na área que escolheram e concluíram o Curso Técnico.
Gráfico 2: Eixo 3 – Atua na área formada

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com dados extraídos da pesquisa de campo

3.3.3 Contribuição do curso no mercado de trabalho

Identificar se o Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio influenciou e contribuiu
para a inserção do jovem no mercado do trabalho também fez parte dessa investigação. Do
total 39% dos jovens egressos admitem que o curso contribuiu para sua inserção no mercado
de trabalho, os demais se dividiram em suas opiniões, 11% relataram que contribuiu um
pouco, 11% afirmam que não contribuiu, alguns não responderam e outros ainda relataram
outras situações, pois muitos não estão trabalhando. Entretanto, ter realizado o estágio durante
o Curso Técnico é considerado uma excelente prática, os jovens afirmam que essa experiência
soma em seu currículo no momento em que procuram inserir-se no mercado de trabalho. É o
que relata um destes jovens:

Nós vivenciamos o mercado de trabalho no momento do estágio, nós vivenciamos a
convivência e as relações interpessoais ao longo do curso, saímos com 17/18 anos
do IFC com um currículo que carrega em si o nome de uma instituição pública de
qualidade, e isso não é ignorado no momento de inserção no mercado de trabalho,
mesmo se não for à mesma área. (Jovem 43 – 20 anos).
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Assim como contribuiu para 39%, tem 11% que admitem não ter contribuído, um dos
jovens dá seu depoimento “Não chegou a contribuir, pois nunca busquei empregos/estágios
que fossem da/na área da hotelaria (Jovem 12 – 19 anos)”. Isso demostra que há também
insatisfação, pois também que vão à busca de outras áreas e não especificamente do curso que
frequentaram.
Gráfico 3: Eixo 3 - Contribuição do curso no mercado de trabalho

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com dados extraídos da pesquisa de campo

3.3.4 Satisfações na profissão

Estar satisfeito hoje com a profissão que exerce não é somente uma preocupação dos
jovens, e sim, de toda pessoa que está inserida no mercado de trabalho. Gostar do que faz e
sentir prazer em realizar aquela atividade é extremamente importante, pois é uma parcela
significativa do tempo que o trabalhador passa exercendo sua função e torna-se
imprescindível estar bem. Dados apontam que mais da metade da população nacional, cerca
de 60%, dos trabalhadores estão insatisfeitos com sua ocupação atual e desejam mudar de
emprego. Este número representa 18,7 milhões de pessoas ao todo8. Em contrapartida 1/3 dos
empregados afirmam estarem satisfeitos com seu emprego atual.
Segundo essa pesquisa a insatisfação ocorre por razões de desmotivação e falta de
engajamento, tanto com a empresa, funcionários e também no serviço em geral. Este estudo
revelado em dezembro do ano passado deixa claro que:
8
Pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva e pelo grupo LTM (Loyalty & Trade Management). Matéria
publicada
por:
Lidiani
Giovanelli
em
14/02/2018.
Disponível
em:
https://carreiras.empregos.com.br/mercado/trocar-de-emprego/Acesso em: 28 out. 2018.
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- Carteira assinada e bonificações por desempenho tornam 45% dos trabalhadores
mais satisfeitos e motivados, isso em comparação a 31% deles que recebem apenas seu salário
e nada, além disso;
- 87% dos funcionários consideram que as premiações são uma boa forma de
motivação, vendo que a empresa contratante valoriza seu esforço e desenvolvimento;
- 88% acreditam que as campanhas de incentivo (produtos e serviços) são a melhor
maneira de incentivo.
Na presente investigação predominam aqueles jovens egressos que estão trabalhando
com carteira assinada e estão satisfeitos com sua profissão. Conforme os depoimentos de
alguns:

No terceiro ano do IFC, decidi que minha carreira deveria ser na área jurídica
(mais precisamente a de advogado), para isso ingressei no curso de Direito, hoje,
no sexto período da faculdade, vejo que é necessário um esforço bastante grande
para que eu me sobressaia no mercado de trabalho, tendo em vista a quantidade de
pessoas que atuam no ramo. Essa “superlotação” do mercado de trabalho faz com
que minha expectativa para com a profissão baixe um pouco, razão pela qual não
me considero muito satisfeito com o ramo que escolhi. (Jovem 22 – 20 anos).
Sinto-me decidida e muito satisfeita com a profissão escolhida, compreendo que o
trajeto é longo, mas acredito na minha capacidade. (Jovem 23 – 19 anos).
[...] Acredito que cada experiência é uma oportunidade de aperfeiçoamento e
aprendizado. Por isso, estou satisfeita, por hora, com a minha profissão atual, já
que a mesma poderá me abrir portas futuramente. (Jovem 29- 19 anos).
Apesar de não estar relacionado a área agrícola, a profissão na qual exerço é muito
satisfatória devido ao fato de ser algo lucrativo, necessária e prazerosa. (Jovem 40
– 19 anos).
Tive a oportunidade (e muito incentivo de minha mãe) para prestar concurso
público na CASAN, na área de operador de Estação de Tratamento de Água, ETA, e
passei, classificado em terceiro lugar. Nesse ano fui chamado em junho e assumi em
Araquari. Estou amando. E tenho meu sustento garantido. (Jovem 21 – 21 anos).

Há jovens participantes desta investigação que fazem parte dos trabalhadores que não
atuam com carteira assinada, outros fazem bicos9, são trabalhos esporádicos que surgem
aleatoriamente, há aqueles que assumem claramente estarem insatisfeitos com a profissão que
estão exercendo no momento,
9

A palavra “bico” no Brasil significa aquele tipo de atividade que fazemos para ganhar um extra pontual, não
para construir uma carreira. É atividade feita enquanto se está desempregado, para juntar dinheiro para as férias
ou para pagar as dívidas. Assim que conquistamos o objetivo principal, o bico é deixado de lado. Disponível em:
https://www.vivendodefreela.com.br/freela-ou-bico-o-que-voce-faz/Acesso em: 25/03/2019.
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Não posso reclamar, mas não é o que pretendo para o resto da vida. (Jovem 30 - 17
anos). Este jovem atualmente trabalha de garçom.
Insatisfeita! Não é na minha
temporário. (Sou secretária).

área de atuação, apenas um trabalho

Não trabalho na área que gostaria. (Jovem 50 – 18 anos).
Insatisfeito, pois ainda não estou trabalhando na área que desejo, e esse trabalho
requer um tempo do meu dia, o que acaba me prejudicando nos estudos. (Jovem 31
– 18 anos).

Fica claro no depoimento do Jovem 18 que não está satisfeito com seu trabalho,
porém, há uma troca, ele realiza uma atividade e com isso recebe uma remuneração e é essa
remuneração que no momento lhe é essencial, “Atualmente eu trabalho durante o dia e faço
Licenciatura em Matemática de noite, então não trabalho no que eu realmente gosto, eu
trabalho como vendedor. (Jovem 18- 19 anos)”. Para Casado (2002, p. 250), “diferentes
trabalhadores possuem diferentes fatores motivacionais, e além de buscar modelos de
satisfação distintos, também têm diferentes contribuições a fazer à organização”.
Não podemos atribuir um único fator para a insatisfação dos jovens, pois nessa
evolução e flexibilidade que atravessa o mundo do trabalho, as mudanças são constantes e é
preciso respeitar também a subjetividade da juventude. Hoje os jovens não entram no
primeiro emprego e nele permanecem até se aposentar, a transitoriedade é enorme. As
oportunidades são maiores, eles ousam mais, buscam mais, vivem novas experiências.
Gráfico 4: Eixo 3 – Satisfação
aç com a pprofissão escolhida

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com dados extraídos da pesquisa de campo

3.3.5 Dificuldades de inserção profissional
No Brasil, os jovens se deparam com inúmeros problemas para conseguir o primeiro
emprego. Esses problemas, na maioria das vezes, estão relacionados com a falta de
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experiência dessa juventude, pois muito deles não tem a experiência prévia que é solicitada,
isso gera insegurança e desconfiança dos empregadores.
Os empregadores buscam pessoas com experiência, mas como os jovens entrarão para
o mercado de trabalho se esse quesito não possui ainda? Como disputarão uma vaga com os
demais? Quando poderão mostrar suas habilidades, capacidades, e assim, nunca deixarão de
ser inexperientes?
Com o aumento do desemprego nas últimas décadas, do século XX, e novamente nos
últimos anos do século XXI a exigência por experiência para a inserção no mercado de
trabalho tem se intensificado, a falta de experiência dos jovens faz com que sejam os mais
prejudicados com o reduzido número de vagas. Informações do mercado de trabalho mostram
que os trabalhadores, entre 18 e 24 anos, sofrem com a taxa de desemprego que é mais que o
dobro da taxa da população em geral. Enquanto a taxa geral ficou em 12,4%, no segundo
trimestre, entre os jovens, esse percentual salta para 26,6%. Conforme Azeredo que gerencia a
PNAD, "essa taxa é muito maior entre os jovens por conta das barreiras que são impostas a
eles para ingressar no mercado de trabalho. Capacitar uma pessoa para o mercado de trabalho
custa caro. Por isso o mercado tende a buscar quem já tem experiência profissional".
Como ter experiência se ninguém lhes der uma chance de iniciar? O relato do Jovem
23 deixa claro esse sentimento, “Como o mercado de trabalho está muito saturado em
diversas áreas, a dificuldade na qual eu tive foi o fato de eu não ter experiências no mercado
de trabalho, pois nunca havia trabalhado anteriormente. (Jovem 23 – 19 anos)”.
Dados divulgados, em setembro de 2017, pelo Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (Ipea), mostram que as maiores vítimas da recessão foram os jovens. No segundo
trimestre do ano passado, do total de desempregados com idade entre 18 e 24 anos, apenas
25% conseguiram uma nova colocação no mercado de trabalho, enquanto 57% estão
desempregados há mais de um ano.10

Gráfico 5: Eixo 3 – Dificuldades para inserção no mercado de trabalho

10

Disponível em: encurtador.com.br/ahkB8. Acesso em: 23 out. 2018.
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Fonte: Elaborado pela pesquisadora com dados extraídos da pesquisa de campo

3.3.6 Se trabalha, qual sua condição

No capitalismo ao entender a função que o trabalho adquire se pode compreender com
maior facilidade as expectativas desses jovens, as quais giram em torno de um trabalho bem
remunerado. A visão que esses jovens têm de futuro constitui-se a partir da sua mobilidade
social, que tem na universidade o caminho para a inserção no mercado de trabalho, isso fica
mais explicito nesta passagem,
Mas o trabalho humano modifica-se historicamente, alterando-se as formas de
trabalho, os instrumentos de produção, os objetos a serem produzidos e as relações
sociais. No mundo de produção capitalista, o trabalho assumiu uma forma
específica: o trabalho assalariado. Assim, não é por acaso que, quando se trata de
definir o trabalho, a associação mais comum é com uma atividade realizada em troca
de uma remuneração (CARROCHANO, 2014, p. 208).

É essa troca de uma remuneração que leva o jovem a buscar desde muito cedo sua
inserção no mercado de trabalho. Os egressos do EMI, participantes desta pesquisa, em sua
maioria está trabalhando, totalizando 52%. Destes há jovens que estão atuando com carteira
assinada, outros trabalham sem carteira assinada, um número significativo de jovens, fazem
“bicos”, isso significa que realizam trabalhos que surgem em diferentes áreas, buscando um
dinheiro para manter-se, mas sem ter um trabalho fixo.
Segundo Spósito (2005), para muitos jovens que tiveram acesso ao Ensino Médio, nas
últimas décadas, a realidade de trabalho é de bicos como modo de ganhar a vida, isso combina
com as suas vidas de estudantes. Esse fato impossibilitava o jovem de ter acesso à
Universidade, e criava nele uma expectativa caracterizada, ou seja, concluía o Ensino Médio e
em seguida ingressava no mercado de trabalho.
Os jovens desta pesquisa fazem parte de outra geração de jovens, daqueles que
passaram pelas mudanças de expectativas, ampliou-se o acesso à Universidade por uma
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parcela da população que historicamente era excluído do Ensino Superior. A ascensão social
de uma grande parcela da população brasileira que até, então, vivia em condições precárias,
pode contar com mais investimentos na educação. Todos esses fatores contribuíram para a
mudança de expectativas dos jovens dos filhos da classe trabalhadora que nesta pesquisa são
47% que não trabalham, e deste percentual a maioria apenas estuda,
Hoje vivem outro cenário, caracterizado pela diminuição do desemprego e pela
expansão das oportunidades de trabalho, especialmente de caráter formal, que se
acentua como tendência desde meados dos anos 2000. Muitos problemas persistem,
mas a relação às décadas anteriores pode observar avanços inegáveis, como
recuperação de renda, o maior acesso da população aos bens de consumo e aos
programas sociais. Todas essas mudanças sociais mais amplas podem provocar
alterações nas expectativas em relação a escola média e aos modos de combinação
entre escola e trabalho (CARROCHANO, 2014, p. 206).

Os jovens egressos investigados, neste estudo, fazem parte desse outro cenário,
caracterizado pela diminuição do desemprego e pelo surgimento de novas oportunidades, pois
o acesso à qualificação oportunizou um maior vínculo entre educação e trabalho.
Mas o trabalho humano modifica-se historicamente, alterando-se as formas de
trabalho, os instrumentos de produção, os objetos a serem produzidos e as relações
sociais. No mundo de produção capitalista, o trabalho assumiu uma forma
específica: o trabalho assalariado. Assim, não é por acaso que, quando se trata de
definir o trabalho, a associação mais comum é com uma atividade realizada em troca
de uma remuneração (CARROCHANO, 2014, p. 208).

Portanto, a busca pelo trabalho formal é imensa e a garantia dos seus direitos, mas
ainda há muitos jovens que trabalham sem carteira assinada, acabam se submetendo a essa
situação para não ficar desempregados, estão num trabalho mais precarizado, muitas vezes no
mercado informal.
Gráfico 6: Eixo 3 – Situação de trabalho

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com dados extraídos da pesquisa de campo
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3.3.7 Dificuldades ou não para conciliar educação e trabalho

No Brasil, trabalhar e estudar consiste numa realidade vivida por muitos jovens, seja
pela necessidade financeira ou pela vontade de colocar em prática o que se aprende em sala de
aula. Mesmo que o trabalho não tenha relação direta com os estudos os jovens enxergam
como uma forma de desenvolvimento e ganho de experiência. Muitos são os desafios
enfrentados no que se refere à inserção profissional no mercado de trabalho. Trata-se de um
público mais vulnerável e tende a encontrar ocupações mais precárias, situação agravada, pela
baixa escolaridade e pela fragilidade da formação educacional de grande parte da população.
Barber-Madden e Saber apontam nessa perspectiva que:
[...] uma parcela crescente dos jovens a conciliar os estudos com o trabalho, fazendo
diminuir a proporção de jovens que não estudam, não trabalham e sequer procuram
emprego. Por um lado, essa conciliação entre trabalho e estudo pode facilitar a
futura inserção dos jovens no mercado, ao permitir a obtenção de uma experiência
profissional, cada vez mais requisitada pelos empregadores. Por outro, percebe-se
um prejuízo no rendimento escolar destes jovens causada pela dupla jornada
(BARBER-MADDEN; SABER, 2009, p. 28).

O contexto atual brasileiro mostra que a aumentou o índice da desigualdade social e
um número significativo de jovens está inserido nesse cenário da necessidade de realizar a
dupla jornada: estudar e trabalhar. Na maioria das vezes, os jovens trabalham durante o dia e
estudam a noite. Essa segunda jornada, muitas vezes, acontece de forma problemática e pouco
benéfica devido a fadiga física e mental do trabalho, causando prejuízos no rendimento
escolar. Os depoimentos a seguir deixam claro esse cansaço dos jovens e essa dificuldade em
conciliar educação e trabalho:
Eu estudo pela manhã, e trabalho no período da tarde e em algumas noites da
semana. A rotina é puxada, as vezes o dia acaba sendo cansativo demais e não
sobrando energias extras para treinar ou para estudar os conteúdos restantes.
Como sabia que este semestre seria mais difícil, tentei me organizar para fazer
menos matérias na faculdade, e dei a sorte de encontrar um chefe/líder no trabalho
muito flexível, então o trabalho, na maioria das vezes, é muito prazeroso (mas em
nenhum momento deixa de ser cansativo). Mas trabalhar e estudar junto exige muita
responsabilidade e compromisso, além de muita criatividade pra não se deixar cair
na rotina. (Jovem 10 - 20 anos).
Eu trabalho e estou cursando pré-vestibular, isso se acaba se tornando uma rotina
desgastante, mas não posso reclamar, pois estudar no IFC me fortaleceu em relação
a ´´rotinas desgastantes´´ de certa forma, então da pra aguentar kkkkkk. (Jovem 30
– 17 anos).
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Como faço acompanhamento no hospital veterinário, posso dizer que o principal
problema é a falta de compatibilidade dos horários do trabalho e faculdade, sendo
que ainda preciso de tempo para estudar extraclasse e pra cuidado pessoal. (Jovem
14 – 20 anos).
A maior dificuldade que encontro atualmente conciliando trabalho e faculdade é o
tempo de descanso pelos horários que eles possuem. Em semanas de prova ou
entrega de trabalhos há uma sobrecarga emocional e física que algumas vezes
respinga no desempenho do estágio e até mesmo no desempenho nas disciplinas da
faculdade. (Jovem 12 – 19 anos).

A pesquisa “Juventude na escola – por que frequentam?”11, que foi desenvolvida pelo
Ministério da Educação (MEC), Organização dos Estados Interamericanos (OEI) e Faculdade
Latino-Americana de Ciências Sociais (FLACSO), assinala que apenas 41,3% dos jovens
brasileiros se dedicam exclusivamente aos estudos e que o tema afeta fortemente a
permanência da juventude na escola. Essa pesquisa aponta que quase 60% dos alunos entre 15
e 29 anos, em algum momento de suas vidas, conciliou trabalho com estudo, seja no ensino
médio, no Projovem Urbano ou na modalidade de Educação de Jovens , Adultos e Idosos
(EJAI).
3.3.8 Projetos pessoais e profissionais

Nesta etapa da pesquisa, observou-se partir das falas dos jovens egressos, participantes
dessa pesquisa, que as suas expectativas de futuro partem de sua inserção no mercado de
trabalho, com a obtenção de bons salários. Para eles, esse objetivo será alcançado por meio da
conclusão de um curso superior, relacionando o papel que a escola possa desenvolver em sua
vida e em suas expectativas, conforme nos ajuda na reflexão Corrochano expõe,
Hoje, vivenciam um cenário caracterizado pela expansão das oportunidades de
trabalho, especialmente no mercado formal, que se acentua como tendência desde o
inicio dos anos 2000, com relevante ampliação da renda do trabalho e das famílias.
Ao mesmo tempo, esses mesmos sujeitos constituem a primeira geração que viveu
importantes alterações do sistema educacional (CARROCHANO, 2013, p. 05).

Sem sombra de dúvidas os jovens hoje vivenciam esse cenário de oportunidades frente
ao mercado formal, ampliando a renda familiar, constituem-se na primeira geração a vivenciar
as alterações no sistema educacional. É o sonho de uma vida melhor, maior dignidade, a
escola contribui para esse sonho como muito bem complementa Arroyo (2012, p. 251),

11

Disponível em encurtador.com.br/csGU4. Publicado dia: 14/01/2016. Acesso em: 15 out. 2018.
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E na escola uma experiência, um sonho de uma vida melhor para toda a família, um
lugar que materializa esse sonho. A escola faz parte dessa materialidade, de seus
sonhos de uma vida mais digna. Sonhos curtos na precariedade do lugar na cidade,
do trabalho incerto, da falta de condições para viver a infância-adolescência com
dignidade.

Os jovens egressos do EMI que fizeram parte desta pesquisa, ao falarem das suas
expectativas de futuro, são quase unânimes em citar seus sonhos relacionados à carreira
profissional seguida dos seus sonhos pessoais. Muitos já estão inseridos em cursos de nível
superior. Nota-se, a partir das falas desses sujeitos, que as suas expectativas de futuro partem
de sua inserção no mercado de trabalho adquirindo uma boa remuneração. Para os mesmos,
isso será alcançado por meio da conclusão de um curso superior, relacionando o papel que a
sistema educacional possa desenvolver em sua vida e associando as suas expectativas.
Hoje, vivenciam um cenário caracterizado pela expansão das oportunidades de
trabalho, especialmente no mercado formal, que se acentua como tendência desde o
inicio dos anos 2000, com relevante ampliação da renda do trabalho e das famílias.
Ao mesmo tempo, esses mesmos sujeitos constituem a primeira geração que viveu
importantes alterações do sistema educacional. (CARROCHANO, 2013, p. 05).

Esse cenário caracterizado pela expansão de novas oportunidades possibilitou uma
nova realidade, uma nova expectativa vinculada ao trabalho, mas com o anseio de uma
inserção qualificada e com remuneração maior. Essas expectativas aparecem em todas as falas
dos sujeitos desta pesquisa. Alguns jovens tentaram estabelecer uma relação entre a área de
atuação do curso técnico e o que seria a sua extensão em nível superior, principalmente
aqueles que deram continuidade na área, um exemplo disso são os estudantes que cursaram o
Técnico em Agropecuária e hoje cursam o ensino superior em Agronomia.

No momento, faço o curso de Agronomia na UFSC (Universidade Federal de Santa
Catarina), gosto muito do curso e da área em que optei por seguir. Pretendo
terminar a faculdade e logo após continuar os estudos me especializando em
alguma área de interesse. (Jovem 11 - 19 anos).

Muitos compreendem que é necessário estudar e conquistar um diploma para ter um
trabalho, e consequentemente ganhar autonomia, construir sua família, vencer na vida e ser
alguém reconhecido na sociedade. Eles esperam que os estudos os permitam viver esses
objetivos. É interessante que vários jovens pretendem seguir carreira no exterior, ou se
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especializar em outro país, fazer um curso, compartilhar conhecimento fora do Brasil,
comprova-se nos depoimentos a seguir:

Quero terminar minha graduação em fisioterapia, fazer uma pós-graduação e atuar
na área de Ortopedia e Traumatopedia. Também desejo fazer intercâmbio e morar
fora do país. (Jovem 48 - 19 anos).
Desejo poder compartilhar todo o conhecimento na área da docência, constituir
uma família, realizar projetos de extensão e pesquisa, viajar pelo mundo e poder
aprender com profissionais de exterior e compartilhar o conhecimento. (Jovem 39
– 20 anos).
[...] pretendo acabar meu curso e realizar mestrado e especialização em Instituição
Federal novamente, por acreditar no valor e na qualidade destas. Espero me inserir
no mercado de trabalho já na minha área no próximo ano, e poder realizar
intercambio de estudos e pesquisa. (Jovem 38 – 18 anos).

Há aqueles que desejam fortemente concluir o curso superior e fazer o mestrado e
doutorado na área, se especializar, pois verem na titulação a garantia de um futuro melhor.

Pretendo terminar minha faculdade e seguir estudando. Não pretendo
parar na graduação, pretendo fazer mestrado e doutorado todos na área da
Educação. (Jovem 28 - 20 anos).
Profissionalmente, almejo me formar no curso de Ciências Biológicas e depois
buscar um mestrado na área de Entomologia, relacionada a abelhas (vontade essa
que descobri ao fazer o curso de Técnico em Agropecuária). Pessoalmente,
pretendo me casar quando me formar, e almejo uma moradia própria, uma vez que
moro de aluguel. (Jovem 27 - 20 anos).
Pretendo terminar minha graduação, fazer um mestrado e doutorado
posteriormente, se possível um intercambio e exercer carreira como Arquiteta e
Urbanista. (Jovem 24 - 20 anos).
Me formar, fazer uma pós graduação, mestrado, doutorado, ser bem sucedida em
relação à felicidade. (Jovem 33 – 17 anos).

E há um número significativo de jovens que sonham em fazer um concurso público,
estabilizar-se no emprego, para poder construir uma família, adquirir seus bens e ser feliz,

Após formada, pretendo prestar concurso público no município em que resido.
(Jovem 4 - 20 anos).
Meus projetos futuros resumem-se a concluir a graduação, passar em concurso
público e adquirir meus próprios bens. (Jovem 5 - 19 anos).
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Meus projetos futuros resumem-se a concluir a graduação, passar em concurso
público e adquirir meus próprios bens. (Jovem 5 – 19 anos).

Esse último depoimento traz um sonho que se articula às várias categorias, deseja
fazer um doutorado, passar em concurso público para atingir estabilidade financeira, pois vê
nos concursos públicos um caminho para a estabilidade financeira, montar a própria empresa
e formar uma família. Segue o relato:
Cursar agronomia, seguir na área da mecanização agrícola, ou na área zootécnica,
após o termino do curso prestar concursos para atingir estabilidade financeira,
montar uma empresa relacionado a área, fazer um doutorado fora do país. Formar
uma família. Basicamente é isso. (Jovem 8 – 18 anos) – apenas trabalha.

Para Dayrell, Leão e Reis (2011) projeto de vida se configura na ideia de um plano de
ação que o sujeito se propõe a fazer em relação a alguma esfera da sua vida, seja ela
profissional escolar ou afetiva. Tais preparações dependem de um campo de possibilidades
apresentados pelo contexto socioeconômico e cultural no qual cada jovem se encontra
inserido e que circunscreve sua experiência. Para eles:
O projeto possui uma dinâmica própria, transformando-se na medida do
amadurecimento do jovem e na mudança de seu campo de possibilidades. Eles
nascem e ganham consistência em relação às situações presentes, mas com relação
com seu passado e seu futuro. Nessa formulação, falar em projeto é referir-se a uma
determinada relação com o tempo, em especial o futuro e as formas como a
juventude lida com esta dimensão da realidade (DAYRELL; LEÃO; REIS, 2011, p.
04).

Lidar com os planos futuros através da experimentação é o que os jovens fazem,
“através do qual testam suas potencialidades, improvisam, se defrontam com seus próprios
limites, lançando mão das possibilidades que lhe surgem” (DAYRELL; LEÃO; REIS, 2011,
p. 09). Através das respostas do questionário individual respondido pelos jovens egressos
pesquisados, eles articulam em sua maioria a importância de sua experiência escolar na
instituição como fator de destaque para seus projetos futuros.
Segundo Dayrell, Leão e Reis (2011), um número expressivo de jovens, constroem
seus planos de futuro em forma de sonhos: de uma vida melhor, mais digna, onde possam se
realizar como jovens e como cidadãos. E é nesses sonhos que demonstram o desejo de ser
mais: mais iguais, mais humanos, com uma vida mais digna. Para Carrochano (2013), a
Universidade Brasileira hoje não é mais apenas o lugar das classes médias e das elites de
nosso país. Dessa forma, os jovens da classe trabalhadora da nova geração vislumbram o
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ingresso no Ensino Superior como elemento essencial para a sua desejada trajetória. Na
compreensão de Dayrell (2005, p. 38),
O projeto de vida pode ser entendido como a ação do indivíduo de escolher um
dentre os futuros possíveis, capaz de transformar os desejos e as fantasias que lhe
dão substância em objetivos passíveis de serem perseguidos, representando, assim,
uma orientação, um rumo de vida. Os projetos podem ser individuais ou coletivos;
podem ser mais amplos ou restritos, com elaborações a curto ou médio prazo,
segundo o campo de possibilidades. Quer dizer, dependem dos contextos
socioeconômico e cultural concretos em que cada jovem se encontra inserido, e que
circunscrevem suas experiências. O projeto possui uma dinâmica própria,
transformando-se na medida do amadurecimento dos próprios jovens ou das
mudanças no campo de possibilidades.

Observa-se por meio dos depoimentos dos jovens que há projetos a médio e em longo
prazo, na maioria deles individuais, alguns amplos, outros restritos, cada um dentro do seu
contexto socioeconômico, eles estão inseridos em um campo de possibilidades e já fazem
parte de um contexto de amadurecimento devido às suas experiências vivenciadas até aqui.
Alguns creditam seus projetos na experiência que tiveram na Instituição que fizeram o Curso
Técnico, conforme é relatado pelo Jovem 43:
Acredito 100% que mesmo aqueles que não seguiram na área, após a conclusão do
curso, hoje veem o quanto ele contribuiu para o nosso crescimento pessoal e
profissional, acredito nisso, pois sou uma dessas pessoas. O IFC nos proporciona
vivencias inigualáveis, no sentido de que, adolescentes lá passam por experiências
que alunos de outras escolas (não técnicas) só vão passar quando de fato forem
inseridos no mercado de trabalho. (Jovem 43 – 20 anos).

A partir dessa compreensão de Dayrell (2005), pode-se refletir que para a estruturação
de um projeto de vida é necessário que os jovens tenham entendimento de quem eles são e de
onde vieram, para a partir disto elaborarem para onde vão. Essa afirmação do autor vai ao
encontro aos depoimentos dos jovens. Segue o depoimento do Jovem 12 que ilustra essa
afirmação:
Tenho como projetos pessoais, atualmente, meu aperfeiçoamento: concluir a
graduação de Relações Públicas; fazer cursos de línguas e ligados à minha área.
Um projeto pessoal que acaba sendo profissional também é a vontade de ter
vivências internacionais ao qual eu possa aliar a paixão de viajar que o curso
despertou em mim mais a vantagem no mercado de ter cursos ou afins fora do país.
Entre outros projetos estão: cursar psicologia, fazer especialização e mestrado,
atuar em empresas que tenham seus valores compatíveis com os meus e exercer
minha profissão de forma a impactar positivamente a sociedade e os públicos-alvo
de onde eu estiver atuando. (Jovem 12 – 19 anos).

Com todos esses depoimentos e observações foi possível até o momento analisar a
percepção que os jovens egressos dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio do
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Instituto Federal Catarinense tiveram através de suas trajetórias, desde sua escolha do curso
técnico até sua inserção ou não no mercado de trabalho. Entretanto, o que faz o estado pela
juventude brasileira? Afirmar que os jovens compõem um grupo com maiores dificuldades de
inserção no mercado de trabalho, isso já se sabe, o que justifica que deveriam ser alvos de
políticas específicas.
É necessário que políticas públicas sejam elaboradas e voltadas para solucionar os
problemas enfrentados pelos jovens, pois as atuais que envolvem os direitos destes não têm
sido suficientes para garantir seus direitos. É importante destacar que sempre existiram
políticas públicas no Brasil, contudo, essa preocupação de políticas públicas para os jovens,
com idade entre 15 (quinze) e 29 (vinte e nove) anos, é recente.
O Estatuto da Juventude foi elaborado após as discussões das últimas décadas em
função das necessidades de se trabalhar políticas públicas especificamente para os jovens,
portanto, consiste num documento que agrupa fatores significativos com o objetivo de gerar o
bem-estar e o desenvolvimento integral dos jovens. Desta forma, reconhece que dentre os
direitos assegurados no Estatuto alguns merecem destaques, como o direito à participação do
jovem nas decisões da comunidade, principalmente na formulação de políticas voltadas aos
jovens. Lembrando que esse jovem está inserido em diferentes contextos, dentro de diferentes
realidades, vivenciando as mais diversas situações, com uma infinidade de valores, atitudes,
estilos de vida, etc, o que os caracteriza como juventude(s) no plural. Conforme pondera
Sposito; Carrano (2003, p. 17) “ainda não há apenas uma juventude, mas várias, a ideia de
juventude relaciona-se às transformações, ela representa o futuro em uma perspectiva de
formação de valores e atitudes das novas gerações”.
O educador americano Adam Fletcher, foi fundador do Projeto Freechild, uma das
principais organizações voltadas para práticas de engajamento e participação juvenil, defende
a ideia de que é preciso parar de tratar o jovem pela visão do adulto, o que chama de
“adultismo”, colocando o jovem como um incapaz de fazer suas próprias escolhas ou tomar
decisões. Esse educador chama a atenção para a forma como a sociedade pensa e age sobre o
jovem, deixar de olhar para o jovem como meros consumidores de produtos ou de ações feitas
por políticas públicas ou por organizações sociais, as políticas públicas para jovens não
podem ser pensadas, planejadas e construídas somente por adultos.
Segundo Spósito e Carrano (2003, p. 18), “as políticas públicas de juventude não
seriam apenas o retrato passivo de formas dominantes de conceber a condição juvenil, mas
poderiam agir, ativamente, na produção de novas representações”. Compreender essa
trajetória de representação da juventude ao longo da história torna-se essencial para a
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adequação de novas políticas que voltam o olhar para o jovem como sujeito capaz de refletir e
agir sobre a própria história.
As desigualdades sociais existentes no Brasil fazem com que os desafios da juventude
sejam ainda maiores, especialmente para o público jovem, pobre, negro e de periferia que é
um dos mais afetados. Estes lutam diariamente pelo reconhecimento de seus direitos básicos
na esfera das políticas públicas: educação, emprego, saúde e lazer, ainda enfrentam problemas
de criminalização e altos índices de violência e vulnerabilidade social. O emprego também é
um fator a ser considerado como desafio no contexto dos direitos da juventude. O jovem
conclui o Ensino Médio e após que caminho irá seguir?
Esse assunto não faz parte das discussões das escolas públicas de Ensino Médio no
país, sendo um tema extremamente grave. As escolas de Ensino Médio devem centralizar
nessa discussão, pois é nesta etapa da vida que o jovem passa por um momento de transição,
de dúvidas, angústia, de busca. E onde fica o papel do estado nesse momento, o que o estado
faz pela juventude? O Estado pensa o jovem como sujeito de direitos? Entende que ele tem
um papel fundamental na construção de um país? É pela participação e atuação do jovem que
a sociedade vê o novo, a transformação, o crescimento, o futuro. Como se pode exigir do
jovem em seu primeiro emprego o famoso quesito: experiência? Conforme a presente
pesquisa realizada, conseguir uma primeira oportunidade de trabalho é um dos obstáculos da
carreira profissional dos jovens, pois há a desconfiança dos empregadores quanto à falta de
experiência e de maturidade. Sem contar com a concorrência com quem já possui a tão
solicitada experiência, sendo prejudicial aos jovens que desejam inserir-se no mercado de
trabalho.
O cenário de desalento dos jovens brasileiros é assustador, pois o desemprego da
juventude está acentuado, há falta de oportunidades para os iniciantes na vida profissional.
Juventude deveria ser sinônimo de oportunidade, porém, os jovens encontram-se vulneráveis
à exploração e ao subemprego, geralmente incapazes de fornecer uma remuneração adequada
ao atendimento de suas necessidades básicas.
Muitos jovens são obrigados a sair das cidades que nasceram e partir para grandes
cidades em busca de um emprego que possam contribuir financeiramente com suas famílias e
seu sustento. Nem sempre isso ocorre, muitos acabam fazendo parte dos índices de moradores
de rua das grandes cidades e outros acabam ingressando no mundo da criminalidade e das
drogas. Isso mostra a incapacidade do Estado em reduzir os níveis de exclusão e desigualdade
social, a falta de gestão para criar programas que ofereçam oportunidades aos jovens,
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facilitando sua inserção ao mercado de trabalho, sem tamanhas exigências como a sociedade
exige hoje, sendo a experiência uma delas.
A crise brasileira desmotiva a juventude, o ensino público, desprovido de investimentos,
não estimula o jovem a buscar seu espaço na sociedade. Instituições sucateadas são espelhos de
um Estado omisso e despreocupado em garantir a formação intelectual dos brasileiros. A
juventude, mesmo obtendo uma formação, um certificado, inserir-se no mercado de trabalho
não é tão simples. É frustrante para os jovens não receber o apoio do estado, não serem
reconhecidos como cidadãos de direitos, com oportunidades.
Há um clima de desesperança, a juventude observa o comodismo de lideranças
autoritárias, com discursos vazios e promessas nunca cumpridas, muda lideranças, surgem
novos candidatos e tudo permanece na promessa, uma educação abandonada, falta de empregos,
falta de oportunidades e incentivos para os jovens permanecerem no seu país.
Sem estímulos, sem programas de governo para a juventude brasileira, cada vez mais
abandonarão o Brasil, seguirão para países desenvolvidos, sonhando em encontrar lá fora uma
boa educação, boas universidades, bons empregos, impostos menores que do Brasil. Em outros
países enxergam oportunidades de elevação social. Somente quando o Brasil ofertar dignidade e
igualdade de oportunidades para a juventude haverá jovens humanamente satisfeitos com seu
país, sentindo orgulho em fazer parte dessa nação.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apresentar as conclusões finais da investigação que trouxe o objeto de estudo da
“escolha e inserção profissional dos jovens do Ensino Médio Integrado”, com 60 (sessenta)
jovens egressos, se constituiu num grande desafio. Acredita-se que se conseguiu trazer o
primeiro objetivo na caracterização do perfil desses jovens, estes resultados demonstram que a
maioria se encontra na faixa etária dos 17 (dezessete) e 21 (vinte e um) anos, predominou o
sexo feminino, em um total de 65%. Um número significativo de jovens ainda vive com os
pais, especificamente 50%, mostrando o que os autores denominam de alongamento ou
alargamento da juventude na atualidade, o que pressupõe que sua formação em primeiro lugar
ou sua qualificação, para depois pensar em constituir uma família ou morar sozinho. Destes,
98% são solteiros e 100% não têm filhos.
Com essa pesquisa foi possível identificar as influências que levaram esses jovens a
escolherem o curso técnico que cursaram, dos 60 (sessenta) jovens, 44 (quarenta e quatro)
optaram pela qualidade da Instituição, não pelo curso propriamente dito, considerando entre
tantas outras vantagens que a Instituição Federal contribuiu para passar no vestibular em uma
Universidade Federal e para enriquecer seu currículo.
Estão trabalhando 53% destes jovens, entretanto, 82% não estão atuando na área do
curso técnico que frequentaram no Instituto Federal, comprovando o que a pesquisa
demonstrou que a maioria não procura a instituição pelo Curso Técnico para inserir-se
diretamente no mercado de trabalho. A pesquisa demostrou que são jovens que sonham e
projetam inserir-se no Ensino Superior.
Uma das maiores dificuldades encontradas por eles para a inserção profissional foi a
falta de experiência exigida pelos empregadores no mercado. Fica um questionamento para
estes jovens: como ter experiência se não temos a chance de iniciar, se não nos dão a primeira
oportunidade? Grande parte que está trabalhando também está satisfeito com sua profissão
atual.
Estes estudantes consideram que o Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio
impactou significativamente em sua vida, mas não na inserção profissional, uma vez que
predominam jovens atuando em outras áreas. Buscam especializar-se para ingressarem no
mercado de trabalho em uma posição melhor, para receber um salário maior e ter uma
qualidade de vida melhor.
A busca pela qualificação profissional é vista pelos jovens como um dos caminhos
para a inserção profissional, para uma vida mais confortável e para a realização dos seus
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sonhos. Quando se analisa sobre os projetos futuros destacaram-se nos relatos dos jovens três
categorias de sonhos: prestar concurso público e ter estabilidade financeira, se especializar na
área realizando mestrado e doutorado, bem como também alguns desejam fazer carreira fora
do país, ou um curso que melhore seu currículo e adquira mais conhecimento no exterior.
Concluiu-se que não cabe mais na sociedade atual um conceito fechado de juventude e
que esse paradigma deu espaço ao reconhecimento das pluralidades juvenis inaugurando
assim o termo “juventudes” que abre espaço para um novo ramo no debate sociológico.
Verificamos que o prestígio da instituição e benefícios que isso pode agregar se
mostraram superiores ao fator identificação com o curso no processo de escolha.
Os jovens vivem um processo de ir e vir no mundo do trabalho, em que novas
exigências estão sendo colocadas e que a educação passa a ser essencial para se inserir ou
permanecer no mercado de trabalho.
Eles se constroem como jovens em grande parte pela experiência na Instituição, pela
relação que estabelecem, pelo orgulho de estarem nela, por se configurar tanto como uma
possibilidade de futuro melhor, como por um importante espaço de encontro. Em razão da
grande quantidade de trabalho escolar não há tempo de convívio com os amigos fora da
escola, uma vez que estudam no Ensino Médio Integrado em período integral. Criam
estratégias para dar conta deste trabalho pela perspectiva de obtenção do diploma para um
futuro melhor.
Através das muitas leituras realizadas foi possível observar as diferentes e semelhantes
juventude(s). Há juventude(s) esperançosas, outras desanimadas, algumas modernas, outras
caretas, umas cheias de sonhos, outras cheias de vícios, aquelas que acreditam nos pais, outras
nem os conheceram, há juventude(s) encontradas e muitas perdidas, juventude(s) estudando e
trabalhando, outras nem estudando, nem trabalhando, mas cada jovem, cada ser carrega a sua
história, cada um é o tempo e o espaço que vive. Se esta mesma pesquisa for realizada em um
outro tempo e em um outro espaço terá um outro resultado, um outro olhar, uma outra história
para contar. Esse foi o meu olhar e minha história de pesquisadora!!
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APÊNDICES
APÊNDICE A: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntária, da pesquisa Inserção
Profissional e as trajetórias dos jovens egressos do Ensino Médio Integrado, esta pesquisa tem
como objetivo geral: “Compreender a percepção dos jovens egressos dos cursos Técnicos Integrados
ao Ensino Médio, do Instituto Federal Catarinense – Campus Camboriú, sobre a escolha e inserção
profissional e conhecer suas expectativas e seus projetos profissionais” e como objetivos específicos:
“Caracterizar o perfil dos jovens egressos dos cursos Técnicos Integrados do Ensino Médio,
analisando a escolha do curso e as dificuldades ou não de inserção profissional e refletir se esses
cursos contribuem com as expectativas dos alunos ao ingressar, identificando o impacto do Ensino
Médio Integrado na inserção profissional frente ao mercado de trabalho demandado”. Para esta
pesquisa estão sendo convidados 16 alunos egressos dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio
com idade entre 18 e 29 anos. Este termo é um convite, você não precisa participar da pesquisa se não
quiser, e também não terá nenhum problema se desistir mesmo depois de ter aceitado. Você pode
desistir a qualquer momento sem que haja prejuízo e ou necessidade de expor seus motivos.
A coleta de dados desta pesquisa será feita em duas etapas: primeiramente você responderá um
questionário que você receberá por e-mail ou presencialmente e poderá ser devolvido respondido à
pesquisadora da mesma forma. Posteriormente serão combinados horário e local conforme a sua
disponibilidade, para que você responda algumas questões seguindo um roteiro de entrevista, que
serão gravadas e depois transcritas pela pesquisadora, estas informações são sigilosas e serão
utilizadas somente para fins científicos. Sua participação acontecerá nestes dois momentos e tomará
seu tempo o mínimo necessário, você estará envolvido(a) na pesquisa por um período de
aproximadamente 15 (quinze) dias entre questionário e entrevista.
Os métodos de coleta de dados são seguros e confidenciais, no entanto oferecem alguns riscos
de danos como: ocupação do seu tempo para participar da pesquisa, desconforto perante o questionário
ou a entrevista, constrangimentos em expor sentimentos, pensamentos e opiniões, invasão de
privacidade e possibilidade de vitimização ou perda de autocontrole de ordem emocional.
Visando minimizar estes riscos, serão respeitados os valores éticos, socioculturais, morais,
religiosos, econômicos, hábitos e costumes da entrevistada, lembrando que você pode desistir a
qualquer momento sem que haja prejuízo e ou necessidade de expor seus motivos.
Você será abordado (a) de forma clara e coerente para que se coletem as informações
necessárias para a pesquisa, a pesquisadora garante que as informações obtidas não irão prejudicá-lo
(a) de nenhuma maneira. A entrevista será em local onde estarão presentes somente você e a
pesquisadora, e é seu direito não responder as questões se assim preferir.
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A pesquisadora tomará todo cuidado com a confidencialidade dos dados durante a pesquisa e
garante seu acesso às informações a qualquer momento, se você assim desejar. Para garantir seu
anonimato, na escrita do trabalho, seu nome será trocado por um nome fictício. A pesquisadora
garante que após o término da pesquisa os dados permanecerão sob os cuidados da mesma, arquivados
em meio digital por um período de cinco anos e então serão apagados.
Esclarecemos também que você não receberá nenhum tipo de compensação financeira por
aceitar participar, contudo, lhe é garantido o direito à indenização, nos termos da lei, e ao
ressarcimento de despesas advindas de sua participação neste estudo, conforme o caso.
O tema da pesquisa apresenta relevância social, cultural, econômica e científica, os benefícios
não serão diretos a você, porém os resultados pretendem de forma geral contribuir com uma maior e
melhor informação sobre as escolhas do jovem e suas trajetórias até o mercado de trabalho , ajudando
no processo de formação e inserção de futuros alunos, profissionais, possibilitando um olhar da
Instituição formadora sobre o seu curso técnico, valorizando sua capacitação e seu espaço de atuação
profissional. Sua participação é muito importante e nos ajudará a aprofundar estudos nesta área.
Após a conclusão da pesquisa você e sua instituição de ensino receberão a devolutiva com os
resultados e conclusões finais do trabalho por meio impresso ou digital. Os resultados desta pesquisa
poderão ser apresentados em congressos científicos, publicações em periódicos (nacional e regional),
preservando-se os dados de identificação pessoal e documental dos envolvidos.
Após ser esclarecida sobre as informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo,
rubrique todas as folhas e assine ao final deste documento, com as folhas rubricadas pela pesquisadora,
e assinadas pela mesma. Este documento está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é da
pesquisadora.
Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade do Vale
do Itajaí – UNIVALI, ressaltando que caso persistam dúvidas, sugestões e/ou denúncias após os
esclarecimentos do pesquisador o comitê está disponível para atender-lhe.

A seguir dados do comitê de ética da UNIVALI:
CEP/UNIVALI
Bloco F6, andar térreo.
Rua Uruguai, n. 458
Centro Itajaí.
Telefone: 47- 33417738.
E-mail: etica@univali.br
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DADOS DOS PESQUISADORES ENVOLVIDOS:
Pesquisador Responsável: TANIA REGINA RAITZ - Telefone para contato: (048) 99681-4350
http://lattes.cnpq.br/1353220096083534
Pesquisador

Assistente:

Márcia

Rodecz-

Telefone

para

contato:

(047)

99976-7959

http://lattes.cnpq.br/8909843663338282

CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO

Eu, _____________________________________, abaixo assinado, concordo em participar do
presente estudo como participante. Fui devidamente informado e esclarecido sobre a pesquisa, os
procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha
participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto
leve a qualquer penalidade.
Local e data: __________________________________________________________________
Nome: _______________________________________________________________________
Assinatura do Participante: _______________________________________________________
Telefone e e-mail para contato: ___________________________________________________
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APÊNDICE B: MODELO DE QUESTIONÁRIO

UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ
MESTRADO EM EDUCAÇÃO
Pesquisadora assistente e Mestranda: Márcia Rodecz.
Pesquisadora responsável e Orientadora: Profª Dra. Tânia Regina Raitz.

QUESTIONÁRIO
Obrigado por dedicar parte do seu tempo para responder este questionário. Ele destina-se a
uma pesquisa acadêmica, cujo tema é Inserção Profissional e as trajetórias dos jovens egressos do
Ensino Médio Integrado do Instituto Federal Catarinense – Campus: Camboriú/SC. O
questionário deverá usar aproximadamente 10 (dez) a 15 (quinze) minutos do seu tempo. Suas
respostas ficarão totalmente anônimas.
Sua participação é muito importante para o desenvolvimento desta pesquisa. Obrigada!
Qualquer dúvida entre em contato: marcia.rodecz@bol.com.br ou marcia.rodecz@ifc.edu.br
INSTRUÇÕES:
1. O questionário possui 18 (dezoito) questões
2. Assinale as alternativas com um X
Data : _____/____/2018.

1-

DADOS PESSOAIS

1. Sexo: ( ) Feminino ( ) Masculino
2. Qual a sua idade:______ anos.
3. Qual seu estado civil?
( )Solteiro(a) ( ) Casado(a ( ) Divorciado(a)/Separado(a) ( ) Viúvo(a)
4. Você tem filhos?
( ) Sim, tenho_______ filhos ( ) Não tenho.
5. Você mora?
( ) Sozinho(a)
( ) Com companheiro(a)
( ) Com companheiro(a) e filho(s)
( ) Com seus pais
( ) Com sua mãe
( ) Com seu pai
( ) Com parentes (primos, tios ou avós)
( ) Com amigos
Outros:_____________________________________________________________________
Seu e-mail de contato: __________________________________________________________
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2-

EDUCAÇÃO

1- Qual curso você fez no IFC? _________________________________
2- Ano que iniciou o curso: _______ Ano de Termino do curso: ______
3- Por que optou pelo curso escolhido?
a) ( ) incentivo da família b) ( ) Pela qualidade da Instituição c) ( ) Por ter o curso
desejado d) ( ) Para passar no vestibular e) ( ) Por ser próximo de casa
f) ( ) por ser gratuito
4- O curso contribuiu para o seu projeto pessoal e profissional:
( ) Sim
( ) Não
Se a sua resposta for positiva, explique porque a Instituição contribui no seu projeto pessoal e
profissional:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
5-Quais eram as suas expectativas em relação ao curso quando iniciou e após o término?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
TRABALHO
1. Qual a sua situação de trabalho atual?
( ) Trabalha ( ) Não trabalha
2-Você atua na área do cursou Técnico que cursou?
( ) Sim ( ) Não
3. O Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio contribuiu para sua inserção no mercado de trabalho?
( )Sim, contribuiu
( )Um pouco
( )Não contribuiu
( )Outra situação.
Qual?______________________________________________________________________
4. Se está trabalhando qual sua situação?
( )Por conta própria (presta serviços)
( )Assalariado com carteira assinada
( )Assalariado sem carteira assinada
( )Negócio familiar
( )Servidor(a) Público(a)
( )Faz bicos, trabalhador eventual
( ) Outros: quais:
____________________________________________________________________________
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5) Como você se sente em relação à profissão escolhida?
( ) Muito satisfeito
( ) Satisfeito
( ) Pouco Satisfeito
( ) Insatisfeito
Justifique:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
6) Teve dificuldades para a sua inserção no mercado de trabalho? Se sim, quais?
( ) Não tive dificuldades.
( ) Sim, tive.
Quais:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_______________________________________________
7- Caso você trabalhe e estude, fale sobre essa dinâmica, há dificuldades? Fale sobre essa
experiência:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
8-Quais são seus projetos pessoais e profissionais futuros?
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Fique a vontade, caso queira fazer alguma consideração:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Sua contribuição é extremamente importante no que se refere à sua situação em relação ao trabalho.
Sua participação é essencial para que se possa trazer um diagnóstico da condição de escolha e
trajetórias até a inserção profissional dos jovens egressos dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino
Médio do Instituto Federal Catarinense – IFC, Campus Camboriú. Por gentileza deixe registrado seu
endereço e telefone para que possamos encontrá-lo(a). Muito obrigada!
Nome: _______________________________________________________________________
Email: _______________________________________________________________________
Telefone para contatos/recados: ___________________________________________________
PESQUISADORA: Márcia Rodecz
ORIENTADORA: Dra. Tania Regina Raitz

