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RESUMO 

SANTOS, Fernanda Chaves dos. Passagem de Nível: Um estudo com estudantes entre o nono 

ano do Ensino Fundamental e o primeiro ano do Ensino Médio. Orientador: Paulo César 

Rodrigues Carrano. Niterói, Rio de Janeiro, Universidade Federal Fluminense, 2016. Projeto 

de Dissertação de Mestrado em Educação, páginas. Linha de pesquisa: Diversidade, 

Desigualdades Sociais e Educação. Eixo temático: Práticas Sociais e Educativas de Jovens e 

Adultos. 

Com esta pesquisa objetivei compreender como é para os estudantes do nono do ensino 

fundamental realizarem a passagem de nível para o primeiro ano do ensino médio. Pois a 

escola, enquanto espaço de produção e construção de saberes, pode produzir alterações 

significativas na vida social dos indivíduos, como também contribuir na tomada de decisões, 

promovendo o seu desenvolvimento como sujeitos autônomos. Quanto à metodologia, foram 

utilizados três instrumentos investigativos. O primeiro refere-se a uma ficha de identificação 

aplicada com o objetivo de conhecer os estudantes do nono ano do ensino fundamental. No 

segundo momento, foi realizado grupo de discussão com nove estudantes que apontaram 

questões importantes sobre as perspectivas quanto à escolha das instituições. E no terceiro 

adotou-se a entrevista individual compreensiva (Jean-Claude Kaufmann) que permitiu 

verificar se os objetivos e anseios traçados no nono ano do ensino fundamental foram 

alcançados pelos mesmos estudantes no ensino médio. As entrevistas foram realizadas com 

quatro estudantes já matriculados no primeiro ano do ensino médio em diferentes redes de 

ensino. Como aportes teóricos a pesquisa privilegia os conceitos de “projeto” (Gilberto 

Velho) e de “provas” e “suportes existenciais” (Danilo Martuccelli). Os resultados apontam 

para diferentes mudanças ocorridas na vida e na rotina escolar dos jovens estudantes, como a 

perspectiva de futuro relacionadas ao mercado de trabalho, as dificuldades enfrentadas e 

superadas pelos estudantes no primeiro ano do ensino médio. 

Palavras-chave: Jovens; Transição, Ensino Fundamental, Ensino Médio. 

 



 

ABSTRACT 

SANTOS, Fernanda Chaves dos. Crossing: A study with students from the ninth grade of 

elementary school and the first year of high school. Advisor: Paulo Cesar Rodrigues Carrano. 

Niterói, Rio de Janeiro, Fluminense Federal University, 2016. Master of Design Master of 

Education, 38 pages. Research line: Diversity, Inequality and Social Education. Main Topic: 

Social Practice and Education for Youth and Adults. 

The school as an area of production and construction of knowledge can produce significant 

changes in the social lives of young people, contributing to the decision-making and 

promoting their development as autonomous subjects. Youth is crossed by other social spaces 

beyond school and family, as groups of friends, internet, church, among others. They offer 

self-assertion of grants to young people and help in their individuation process, crossing the 

barriers between school and the outside world. Thus, assuming that the entry of young people 

in high school sets an important moment in their lives, and may even be the first opportunity 

for professional choice for them, this research project has as its object of study to investigate 

the level crossing of students from the ninth grade of elementary school and the first year of 

high school. Therefore, it seeks to answer the following questions: what are the motivations 

that led young people to perform a certain type of school education, general or vocational? 

There are difficulties experienced by these young people in the transition from elementary 

school to high school that influence in their life courses? And that school and non-school 

contexts influence on the lives of these young people? As a working methodology, we 

adopted an identification questionnaire, after a discussion group and also the realization of the 

comprehensive interview, to understand the biographical path and future projects of young 

people in high school. Will be used as a starting theoretical contributions the concepts of 

"project" old Gilberto and "evidence" and "existential supports" Danilo Martuccelli as 

comprehensive interview of Jean-Claude Kaufmann. 

Keywords: Young; Transition, elementary school, high school. 
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INTRODUÇÃO 

Com esta pesquisa, objetivei investigar como acontece a mudança de nível entre o 

ensino fundamental e a entrada no ensino médio por jovens1 estudantes do nono ano de uma 

escola municipal do Rio de Janeiro. Procurei verificar as dificuldades enfrentadas pelos 

jovens no percurso escolar, o significado da continuidade dos estudos e suas escolhas no 

percurso da escolarização, as suas perspectivas e anseios para a entrada no ensino médio 

como também as suas perspectivas futuras. Assim como verificar se os seus projetos foram 

alcançados, como por exemplo, o desejo de ingressar em uma escola técnica, federal ou 

estadual. Procurou-se revelar se as possíveis opções de escolas pelos estudantes entrevistados 

no cadastro do ensino médio atenderam as suas expectativas. Além do espaço escolar, os 

jovens desta pesquisa estão inseridos e em contato com outros meios e grupos sociais, como 

grupos de amigos, internet, igreja, entre outros. Esse contato extraescolar pode oferecer 

subsídios de afirmação da identidade dos estudantes investigados podendo mesmo ser fator de 

influência em suas escolhas.  

Como professora de educação física do ensino fundamental e do ensino médio pude 

observar, através da minha prática diária, os anseios e expectativas vivenciadas por jovens 

estudantes do nono ano do ensino fundamental, que, em um futuro bem próximo, ingressarão 

no ensino médio. Tais observações despertaram meu interesse em investigar também as 

primeiras impressões, assim como as escolhas realizadas nesse momento da escolarização e se 

recebem influências do meio social em que vivem. 

Na tentativa de melhor compreender esse momento de transição de escolarização, do 

final do ensino fundamental à entrada do ensino médio, parto da hipótese de que as 

experiências que esses jovens vivenciam em seus diferentes processos de socialização, mais 

amplos do que a escola, possibilitam o contato com novas oportunidades de inserção e 

participação social que podem influenciar em futuras decisões. Assim, pretendo revelar os 

caminhos escolhidos por esses jovens a partir dos contextos em que eles estão inseridos. 

O campo de estudo desta pesquisa se desenvolveu, em sua primeira fase, no final do 

segundo segmento do ensino fundamental (nono ano), em uma escola pública no município 

do Rio de Janeiro no mês de dezembro do ano de 2015. Nessa etapa foi aplicada ficha 

exploratória de identificação com a intenção de conhecer o perfil desses jovens matriculados 

                                                           
1 Cabe ressaltar que não desconheço a diferenciação conceitual entre adolescentes e estudantes, mas para efeitos 

deste trabalho utilizarei “jovem” incorporando também os adolescentes. Os jovens participantes desta pesquisa, 

também são considerados adolescentes, já que se encontram com as idades entre 14 e 16 anos. O Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), no Art. 2o, define a adolescência como a faixa etária compreendida entre 12 e 

18 anos de idade. 
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nessa etapa de ensino. Este momento exploratório auxiliou na seleção para o grupo de 

discussão.  

O grupo de discussão foi aplicado na segunda fase da pesquisa com os nove estudantes 

na faixa etária de 14 e 15 anos. Na terceira fase, foram realizadas entrevistas individuais com 

alguns desses estudantes já matriculados no primeiro ano do ensino médio, com a idade de 15 

e 16 anos, já que essas entrevistas ocorreram um ano após a realização do grupo de discussão. 

Diante disso, foi possível observar diversas mudanças que ocorreram no percurso de vida dos 

estudantes através da transição de ensino realizado, como também, as tensões e os dilemas 

enfrentados nesta nova etapa de escolarização. 

Para realizar o grupo de discussão foram escolhidos, através da ficha de identificação, 

nove jovens que mostraram interesse em participar da pesquisa. O grupo de discussão foi 

realizado na própria escola. Durante a realização do grupo apareceram questões que foram 

aprofundadas na terceira etapa da pesquisa com as entrevistas individuais. O grupo de 

discussão possibilitou conhecer representações coletivas compartilhadas por esses jovens e 

aspectos biográficos que revelam os significados de escolarização vivenciados no final do 

ensino fundamental e na chegada ao ensino médio. Cecília Santos enfatiza nesta metodologia 

a relevância de se trabalhar com o grupo de discussão como instrumento de investigação 

qualitativa.  

O grupo de discussão (re) surge como uma ferramenta de pesquisa muito 

relevante assumindo-se como instrumento ao serviço da investigação 

qualitativa, particularmente no estudo de situações onde as subjetividades e 

as intersubjetividades se cruzam como no caso do universo escolar. 

(SANTOS, 2008, p.3) 

A escola em que foi desenvolvida a primeira etapa da pesquisa, adota um novo modelo 

de ensino, o Ginásio Carioca2, implantando em 2011 pela Secretaria Municipal de Educação, 

visando atender as escolas de segundo segmento do ensino fundamental (do 7º ao 9º ano).  

No ginásio Carioca, os alunos estudam em tempo integral – onde o tempo escolar é 

estendido em turno e contra turno – aumentando os tempos de aulas de Português, 

Matemática, Ciências e Inglês. Neste programa, estão inclusas salas temáticas e salas de 

                                                           
2 Novo modelo de ensino para as escolas de segundo segmento (7º ao 9º Anos) da Prefeitura do Rio, o Ginásio 

Carioca, implantado pela Secretaria Municipal de Educação em 2011, foi concebido levando-se em consideração 

as experiências educacionais e o modelo pedagógico e de gestão desenvolvidos nas escolas-pilotos – Ginásios 

Experimentais Cariocas – e os resultados que demonstraram sua eficácia. Segundo a descrição oficial do projeto, 

apoiado no princípio do Protagonismo Juvenil, o Ginásio Carioca proporcionaria não só a excelência acadêmica 

dos jovens, como ofereceria um conjunto de ações sob a forma de práticas e vivências, por meio da ampliação da 

jornada escolar e da implantação de metodologias que auxiliariam na elevação dos indicadores de aprendizagem 

em todas as suas dimensões, ao apoio ao seu projeto de vida e a educação para os valores democráticos.  

Disponível em: http://www.rio.rj.gov.br/web/sme/exibeconteudo?id=2285016 acesso em 30/04/2017 

http://www.rio.rj.gov.br/web/sme/exibeconteudo?id=2285016
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leitura com acervo atraente e adequado aos adolescentes, contando com uso das novas 

tecnologias e de materiais didáticos estruturados por apostilas de conteúdo e exercícios, com o 

objetivo de diminuir a defasagem idade/série e a evasão escolar.  

Cabe ressaltar que esta pesquisa não tem a pretensão de investigar e aprofundar análise 

sobre o programa ginásio carioca adotado na escola. Interessa aqui apenas apresentar algumas 

características deste programa de origem dos jovens que buscamos investigar em seus 

processos de transição do ensino fundamental para o ensino médio. 

A transição aqui é entendida como mudança de uma fase de escolarização para outra, 

podendo representar para alguns sujeitos uma conquista, acompanhada de confiança e 

autonomia, para outros, a interrupção de amizades e mudança de rotina. Esta passagem de 

nível, possivelmente, pode trazer transformações significativas na vida dos jovens, de modo a 

motivá-los a continuar os estudos ou levá-los ao desinteresse pela continuidade dos mesmos.  

Um dos desafios vivenciados pelos jovens estudantes diz respeito à garantia dos seus 

direitos à educação, em especial a universalização do ensino médio que permanece, 

atualmente, como um dos principais desafios no campo das políticas educacionais. O ensino 

médio é voltado para faixa etária de 15 a 17 anos (apontada como adequada), esta tornou-se 

obrigatória a partir da Emenda Constitucional nº59, de 2009.  

Segundo os dados da PNAD (2011) mais de 1,7 milhão dos jovens na faixa etária de 

15 a 17 anos estavam fora da escola. Os índices de evasão e reprovação no primeiro ano do 

ensino médio ainda são altos, o que torna um desafio para a escola motivar os alunos a 

continuarem sua formação escolar. De acordo com o Censo Escolar3 de 2011, 18,1% dos 

jovens repetiram o 1º ano do ensino médio e 11% abandonaram a escola justamente nessa 

série. Os dados do INEP (2017) apontam que entre 2014 e 2015, a repetência na 1ª série do 

ensino médio chegou a 15,3%. Entretanto, é possível observar uma diminuição nesses dados, 

porém ainda existe um alto índice de repetências no primeiro ano do ensino médio. 

Por outro lado, levando em consideração as duas últimas décadas, os indicadores tanto 

de acesso quanto de permanência dos adolescentes nessa faixa etária indicam que a escola tem 

melhorado (UNICEF, 2014). Entre 1992 e 2012 a porcentagem de jovens brasileiros com 

idade entre 15 e 17 anos frequentando a escola se elevou de 59,7% para 84,2%. Nesse período 

de dez anos, houve um crescimento desses jovens matriculados na escola.  

                                                           
3 Disponível em: http://gestaoescolar.abril.com.br/aprendizagem/fundamental-ensino-medio-transicao-tumulto-

717835.shtml 
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No que diz respeito à conclusão do ensino médio dentro da idade adequada, 17 anos, 

os dados mostram aumento, nos últimos 10 anos, nos índices de conclusão. Passando de 5% 

em 2004 para 19% em 2014. Esse resultado foi obtido com base nos dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2014). Por outro lado, cerca de 1,3 milhões dos 

jovens entre 15 e 17 anos deixaram a escola sem concluir os estudos, desses 52% não 

concluíram sequer o ensino fundamental. (EBC,2016). 

O que se observa é que com o passar dos anos essas taxas citadas acima, que mostram 

uma difícil realidade escolar, vem apresentado progressos. Entretanto, longe dos índices 

desejados, a taxa bruta de escolarização do ensino médio no Brasil no ano de 2015 foi de 

83,3% e a líquida de 56,9%. Já do município do Rio de Janeiro, no mesmo ano, a taxa bruta 

foi de 89,1% e a líquida de 54,2%. Diante desta constatação, existe um caminho longo a ser 

percorrido para que ocorram mais melhorias nas taxas apresentadas acima, em prol da 

expansão e universalização do ensino médio em nosso país. 

As taxas líquidas e brutas do ensino médio no Brasil, não trazem uma realidade tão 

satisfatória quanto gostaríamos de visualizar. Além disso, existem outros fatores na 

conjuntura social que contribuem de forma negativa nas políticas educacionais. O que leva ao 

desinteresse do jovem, ao abandono escolar e o aumento dos índices de repetência e evasão 

nesta fase de ensino. Como por exemplo, a necessidade de entrada ao mercado de trabalho 

mais cedo, que pode ocasionar tanto o abandono dos seus estudos como a combinação do 

trabalho com o tempo de estudo, levando assim, alguns jovens das classes populares às 

responsabilidades da vida adulta enquanto estes estão ainda experimentando a juventude. 

(CARRANO, 2007) 

 A juventude é uma construção social, o que torna relevante considerar outros aspectos 

além da faixa etária. Pode-se dizer que a juventude se constrói entre a infância e a fase adulta, 

no entanto, mesmo o fator idade não dever ser o único a ser considerado. A concepção de 

juventude precisa levar em consideração as circunstâncias de cada indivíduo e o contexto no 

qual ele vive. Pais (1990) fala sobre a importância de explorar nos estudos sobre a juventude a 

grande diversidade e modos diversos de viver essa etapa da vida. 

A questão central que se coloca à sociologia da juventude é a de explorar 

não apenas as possíveis ou relativas similaridades entre jovens ou grupos 

sociais de jovens (em termos de situações, expectativas, aspirações, 

consumos culturais, por exemplo), mas também – e principalmente – as 

diferenças sociais que entre eles existem. (PAIS, 1990, p. 140) 

Cabe ressaltar que a concepção de juventude vem por décadas atravessando uma série 

de rótulos que caracterizam os comportamentos dos jovens. Nos dias atuais, muitos são 
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taxados na escola como “indisciplinados”, por terem condutas consideradas inadequadas a 

este espaço. Contudo, existe um grande embaraço nas escolas quando se trata de criar 

diálogos e espaços significativos para os jovens, por mais que se certifiquem e reconheçam a 

sua necessidade. Carrano (2007) destaca que as escolas 

 

(...) têm se apresentado como instituições pouco abertas para a criação de 

espaços e situações que favoreçam experiências de sociabilidade, 

solidariedade, debates públicos e atividades culturais e formativas de 

natureza curricular ou extracurricular. (2007, p.60) 

Diante disso, é possível verificar a existência de dificuldades na sociabilidade entre os 

estudantes nas escolas da educação básica. 

As escolas do ensino fundamental e o ensino médio são formalizadas e normatizadas 

pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL,1996). E a LDB contempla 

toda a educação básica e também o ensino superior. 

O ensino fundamental é obrigatório, com duração de nove anos, gratuito na escola 

pública, devendo ser iniciado aos seis anos de idade e terminado aos 14 anos, tendo por 

objetivo a formação básica do cidadão. Busca-se que essa inserção da criança na escola não 

seja feita somente sobre os aspectos legais. Segundo o ministério da educação (2007, p 27). 

O direito efetivo à educação das crianças de seis anos não acontecerá 

somente com a promulgação da Lei nº 11. 274 dependerá, principalmente, 

das práticas pedagógicas e de uma política da escola para a verdadeira 

acolhida dessa faixa etária na instituição. 

 

  A escola deve ser um lugar acolhedor e trabalhar a criança numa perspectiva integral 

desenvolvendo as suas potencialidades cognitivas, afetivas e sociais. Para que ao término do 

ensino fundamental se tornem sujeitos ativos e autônomos contribuindo, participando e 

intervindo com o que acontece ao seu redor tendo condições de escolher caminhos 

conscientes em seus percursos de vida. E para que na fase de transição vivenciada entre a 

saída do ensino fundamental e a chegada ao ensino médio os estudantes não se sintam 

perdidos ou encarando essa fase como um momento difícil e a ser temido.  

 O ensino médio é a etapa final da educação básica, com duração mínima de três anos 

e tem como uma de suas finalidades a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos 

adquiridos ao longo do ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento dos estudos. 

Sendo assim, a formação do aluno deve ter como alvo principal a aquisição de conhecimentos 

básicos, a preparação científica e a capacidade de utilizar as diferentes tecnologias relativas às 

áreas de atuação. 
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No que se refere à organização da dissertação, estruturei o trabalho em quatro 

capítulos, além da introdução e referência bibliográfica:  

No capítulo 1: Caminhos Teóricos e Metodológicos - Apresento os caminhos teóricos 

e metodológicos adotados, descrevo as idas ao campo de pesquisa ressaltando a importância 

do estudo e seu objeto de investigação como também o perfil dos jovens da pesquisa. 

No capítulo 2: Do fundamental ao médio - Identifico os resultados atuais encontrados 

na educação básica e apresento brevemente o projeto do Ginásio Carioca nas escolas do 

município do Rio de Janeiro. 

No capítulo 3: Compreendendo os Jovens da Pesquisa – Aqui apresento o perfil dos 

jovens que compõem o quadro da pesquisa, desenvolvo a análise do grupo de discussão e 

também os significados da continuidade dos estudos para os jovens e suas escolhas no 

percurso da escolarização 

 No capítulo 4: Análise das entrevistas – Nesta etapa da pesquisa busquei verificar se 

os objetivos e anseios traçados no nono ano do ensino fundamental foram alcançados pelos os 

estudantes no primeiro ano do ensino médio 
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I – CAMINHOS METODOLÓGICOS 

Entende-se que o trabalho de pesquisa necessita de reflexões de cunho científico e 

metodológico, por parte do investigador, sobre a proposta de estudo como um passo 

fundamental para o seu desenvolvimento. Desse modo, buscou-se explorar, nesta dissertação, 

a ficha de identificação de cada estudante pesquisado com o objetivo de traçar o perfil de cada 

um (origem escolar, se estuda e trabalha, religião e escolaridade dos pais), como também 

selecionar aqueles que participariam do grupo de discussão e, posteriormente, da entrevista 

individual. 

1.1 Instrumentos de investigação aplicados à pesquisa 

O grupo de discussão, que consiste em um tipo de metodologia qualitativa empregado 

na recolha de dados de pesquisa, é formado por um número pequeno de pessoas que pode 

variar de 6 a 11 componentes, sempre reunidos com o objetivo de interagir em uma conversa 

sobre o tema objeto da investigação, durante um tempo estimado de uma hora à uma hora e 

meia. (SANTOS, 2009) 

  Este instrumento aparece de forma altamente favorável aos estudos sociológicos que 

buscam entender os “dilemas e as diferentes perspectivas sociais e escolares dos atores, dando 

voz a alguns grupos juvenis” (SANTOS, 2009, p. 94). Isso porque, através dele, é possível 

obter significativa quantidade de visões diferentes que podem ser estudadas extensivamente. 

Neste sentido, o grupo de discussão enquanto metodologia qualitativa tem contribuído 

no desenvolvimento de pesquisas por ser utilizado na recolha de informações, sobretudo, de 

estudos de situações revestidas de alguma complexidade como, por exemplo, as que são 

vivenciadas em ambientes escolares. Isso porque a discussão, efetivamente, não tem como 

objetivo a busca de consenso entre os participantes; o que permite recolher um grande leque 

de opiniões e pontos de vista que podem ser tratados extensivamente. (SANTOS, 2008, p. 3) 

 Além da adoção do grupo de discussão como metodologia, a entrevista compreensiva 

também teve papel importante nesta pesquisa pela possibilidade de conhecer individualmente 

as trajetórias escolares. Esta metodologia se volta a um discurso mais narrativo do que 

informativo e leva o entrevistado a refletir e a falar de si em um nível mais profundo, obtendo 

assim respostas mais completas. (FERREIRA, 2014) 

 Porém, há a necessidade de não induzir respostas. Segundo KAUFMMAM (2013), 

quando o entrevistador formula suas perguntas inserindo as possíveis 

respostas, ele obtém um material de fato falsificado, e um material pobre, 

pois o informante não pode envolver-se pessoalmente. 



 21 

A entrevista compreensiva não é entendida como uma “técnica neutra, estandardizada 

e impessoal” de obter informação, mas como resultado de uma “composição social e 

discursiva, as duas vozes se relacionando em diálogo recíproco” diante dos lugares que ambos 

ocupam na entrevista. Levando o entrevistador a acreditar que não deve se colocar em 

patamar de privilégios e voltar seus esforços para evitar que ocorram situações desfavorecidas 

entre quem entrevista e quem é entrevistado (FERREIRA, 2014). 

Segundo Ferreira, “esta metodologia qualitativa tem sido muito utilizada por 

estudantes e pesquisadores nas Ciências Sociais, sob diferentes formatos” devido ao fato 

desse instrumento de entrevista requerer poucos gastos financeiros e ser “acessível” a um 

vasto e variado “conjunto de material empírico”. Além disso, ele possibilita um novo olhar 

sobre a “intersubjetividade” que ocorre entre o pesquisador e o pesquisado no momento da 

sua realização, o que permite sair da forma “tradicional-funcionalista de entrevistar que 

perdurou perante décadas”. (2014, p. 980) A antiga maneira de entrevistar focava em medir o 

potencial cognitivo através de um interrogatório em forma de questionário, voltado para 

recolha de dados “objetivos”, na maioria das vezes, guiada e construída para dar existência a 

evidências quantitativas. 

Este autor também salienta que, através do renascimento das abordagens 

compreensivas nos anos 1960 e dos vários possíveis modos de recolhimento das informações, 

registros e formas de tratar o conteúdo empírico de maneira qualitativa passaram a ter lugar de 

relevância na pesquisa social. 

A entrevista compreensiva nasce de um fazer mais pessoal do que normalizado e 

convencional, pois busca produzir novas finalidades teóricas lado a lado de uma articulação 

estreita e contínua entre o processo de recolha de elementos e o processo de criação de 

pressupostos. 

Ferreira (2014) dirá que a entrevista compreensiva está ligada a um fazer que parte 

mais do entrevistador e é estruturada de forma menos inflexível. Isso porque ela estaria 

disposta a trazer novas finalidades teóricas junto de uma articulação estreitada que funciona 

constantemente ao longo do processo de recolha dos componentes. 

A entrevista já não é necessariamente concebida como uma técnica neutra, 

estandardizada e impessoal de recolha de informação, mas como resultado 

de uma composição (social e discursiva) a duas (por vezes mais) vozes, em 

diálogo recíproco a partir das posições que ambos os interlocutores ocupam 

nas situações específicas de entrevista (de entrevistador e de respondente), 

dando lugar a um campo de possibilidade de improvisação substancialmente 

alargado quer nas questões levantadas, quer nas respostas dadas. 

(FERREIRA, 2014, p. 982) 
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Assim, a entrevista compreensiva proporcionará um ambiente mais tranquilo para 

ambas as partes e, segundo Kaufmann (2013), deve ser realizada de modo "impessoal e 

padronizado", não seguindo só aquilo que está pronto, acabado, ou seja, podendo, a qualquer 

momento da entrevista, ser adaptada por alguma nova informação. 

O autor diz ainda que não se pode afirmar que este modo de entrevistar é como uma 

conversa, que acontece a qualquer momento, de maneira não estruturada. Na entrevista 

compreensiva, existe um tempo e um espaço visualmente demarcados, ela é organizada em 

perguntas e respostas e com um tema definido antecipadamente.  

O ato de entrevistar desperta uma situação de análise de si próprio, onde acontece 

certo esforço de exposição discursiva, muitas das vezes prazerosa, mas em outras nem tanto, 

por trazer experiências e reflexões não tão agradáveis. O momento da entrevista impõe ao 

entrevistado o desafio de transformar uma história já vivenciada em uma narrativa que, 

geralmente, jamais havia sido colocada como questão. Kaufmann afirma que: 

o informante desenvolve duas posturas características. Ele pode trabalhar 

para sua unidade, o que é mais comum. Ele se concentra, então, em suas 

opiniões e comportamentos para extrair sua coerência, desenhar um auto-

retrato com linhas nítidas... Por outro lado, ele pode utilizar a situação de 

entrevista para se interrogar sobre suas escolhas, se auto-analisar, com a 

ajuda do investigador. (p. 99) 

Trata-se de uma atividade que, sendo estimulada pelo entrevistador, requer um saber-

fazer com prudência e responsabilidade conectado com realidade durante todo o seu 

desenvolvimento. Trata-se de buscar estratégias para que ocorra um bom relacionamento, 

refletir sobre o que foi falado e ligar a proposta ao objeto para, então, encontrar a “boa 

pergunta” (KAUFMANN, 2013, p. 106). 

Por fim, cada metodologia adotada e explicitada no decorrer desse estudo se completa 

entre si de modo a visar à compreensão das trajetórias escolares a partir dos percursos dos 

jovens. Nesse sentido, o grupo de discussão entra em cena possibilitando a compreensão do 

que eles pensam sobre a trajetória escolar no ensino fundamental e quais as perspectivas para 

o ensino médio. Já as entrevistas narrativas foram exploradas individualmente buscando mais 

detalhes e aprofundamento da biografia dos indivíduos que já haviam realizado a passagem de 

nível, ou seja, a saída do ensino fundamental e a entrada no ensino médio. 

1.2 Perspectiva analítica 

Os jovens possuem diferentes origens e expressam de várias formas suas múltiplas 

maneiras de viver a juventude. No Brasil, diversos estudos (CARRANO, 2000; DAYRELL, 

2007; PEREGRINO, 2007; SPOSITO, 2001) adotaram a concepção de juventude como 
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objeto de análise. A partir destas contribuições, tem-se percebido a necessidade de refletir 

sobre os modos de vida juvenis referidos aos contextos sociais. Uma das características desse 

grupo de estudos orientados para a compreensão sociológica da juventude é a de apontar de 

que, ainda que existam posições sociais em comum, existe diversidade de caminhos e 

escolhas biográficas ao longo dos seus percursos de vida. 

As trajetórias de vida não podem ser mais vistas como passagens “naturais” em que os 

jovens seguem um percurso linear: estudam, trabalham depois se casam. Essas etapas têm se 

constituído de forma diferenciada, podendo ser determinada como “trajetórias ioiô”, por 

envolver as questões de posição social e escolhas individuais, que não, necessariamente, 

coincidem com o regimento da instituição do mundo adulto, a família (PAIS, 2001). 

Os jovens sentem a sua vida marcada por crescentes inconstâncias, 

flutuações, descontinuidades, reversibilidades, movimentos autênticos de 

vaivém: saem da casa dos pais, para um qualquer dia voltarem; abandonam 

os estudos, para retomarem tempos passados; encontram uns empregos e em 

qualquer momento se veem sem ele. [...] São estes movimentos oscilatórios e 

reversíveis que o recurso à metáfora ioiô ajuda expressar (p. 58). 

Passamos por caminhos marcados por idas e vindas, com imprevistos que trazem 

alternativas possíveis de mudanças a todo instante.  

O conceito de projeto e campo de possibilidades utilizado por Gilberto Velho também 

se torna relevante neste estudo. O de projeto por ser entendido, concordando com Alfred 

Schutz, como “a conduta organizada para atingir finalidades específicas” (VELHO, 2003, p. 

101). Já o de campo de possibilidades é entendido como opções que se apresentam ao sujeito 

a partir dos processos sociais e históricos que vive. Ele 

trata do que é dado com as alternativas construídas do processo sócio 

histórico e com o potencial interpretativo do mundo simbólico da cultura. O 

projeto no nível individual lida com a performance, as explorações, o 

desempenho e as opções, ancoradas a avaliações e definições da realidade. 

Estas, por sua vez, nos termos de Schutz, são resultado de complexos 

processos de negociação e construção que se desenvolvem com e constituem 

toda a vida social, inextricavelmente vinculados aos códigos culturais e aos 

processos históricos de longue durée (VELHO, 2003, p. 28).   

Sendo assim, mesmo fazendo parte de um movimento consciente, a razão de um 

projeto é normalmente relacionada a determinadas experiências por existir um quadro cultural 

– ligado ao familiar, aos níveis sociais, entre outros – que revestem o chão em que os projetos 

de vida são elaborados. Desse modo, compreende-se que ele não é um acontecimento sem 

objetivos, mas que se esquematiza e é criado a partir de chances que estão ligadas ao social e 

ao cultural dispostos aos indivíduos. 
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O convívio com diferentes grupos e círculos sociais pode interferir nas visões de 

mundo e estilos de vida dos sujeitos, ao ponto de criar mudanças de comportamento e, de 

alguma forma, influenciar nas escolhas que serão adotadas. A maneira de se relacionar com 

essas experiências pode intervir no plano das escolhas e provocar, na vida dos jovens, 

contradições e motivações com embates diretos e decisivos na elaboração dos seus projetos. 

Os projetos de vida são importantes e nos motivam a querer ir à diante, dando certa 

direção na construção dos sujeitos no mundo. Gilberto Velho (2003) explica melhor ao 

afirmar que, sempre que alguém vier a agir com objetivos previamente elaborados, existe um 

projeto. Portanto, pode-se dizer que nem toda ação da humanidade se configura em projetos, 

ou seja, para ser considerado um projeto é necessário que o ato seja intencional, com 

estratégias estabelecidas para a realização de uma ação. Sendo assim consciente, ele envolve 

elaboração e planejamento por parte dos indivíduos. 

Para elaborar seus projetos de vida em um mundo heterogêneo, inconstante e desigual, 

os indivíduos lidam com diferentes obstáculos que aparecem em seus campos de 

possibilidades. Assim, o conceito de prova elaborado pelo sociólogo peruano Danilo 

Martuccelli (2007b) pode nos ajudar a entender as situações vividas. 

Este autor aponta quatro características importantes de provas. A primeira se remete às 

circunstâncias árduas e sofridas com as quais os indivíduos se deparam ao longo da vida. A 

segunda característica está ligada às peculiaridades dos indivíduos, pois, ao serem 

confrontados a uma prova, cada um produz dessemelhantes respostas. Desse modo, é possível 

afirmar que cada um cria suas próprias estratégias para enfrentar as mesmas provas. A terceira 

característica apontada pelo autor está associada ao seu feitio seletivo, visto que, ao se 

confrontarem com tais dificuldades, os indivíduos podem conseguir êxito ou falhar, e a 

consequência desse processo pode levar a distintos resultados. A quarta e última característica 

das provas é que elas não estão dissociadas das posições e das conjunturas sociais vivenciadas 

pelos indivíduos. Cada contexto social possui um conjunto de provas mais ou menos pré-

determinadas. 

Hoje, pode-se dizer que os jovens experimentam socialmente vários tipos de provas 

em seus espaços. É possível supor ainda que, em última instância, a atitude de criar projetos 

de vida pode ser, ela mesma, uma grande prova, onde muitos podem ter êxito ou fracassar em 

suas escolhas. 

Martuccelli (2007a) mostra que os indivíduos vivenciam diferentes provas na estrutura 

social e que, nesses percalços, eles mobilizam os suportes que lhes estiverem disponíveis. 

Como argumenta o autor, nós, seres humanos, possuímos por perto apoios variados – 
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materiais ou simbólicos – criados nas relações com a família, com os amigos, na escola, no 

trabalho, entre outros. Esses apoios podem ser chamados de suportes existenciais quando nos 

fornece uma âncora para lidar com as provas existentes na sociedade. No entanto, é 

importante lembrar que não se pode dizer que todas as relações que criamos se tornam 

suportes. Ele explica que “compreender os diversos apoios em termos de suportes, consiste 

em examiná-lo dentro de seu caráter particular, tendo em conta a sua regularidade (ou não) e a 

sua consistência” (MARTUCCELLI, 2007 a, p. 61). 

Vale, contudo, salientar a importância do papel da escola na construção da autonomia 

dos jovens, uma vez que este espaço pode atuar também como suporte importante ao longo 

dos percursos de vida e na construção de independência dos indivíduos em suas elaborações 

de projetos de vida. Segundo Carrano (2011), um dos principais papéis da escola é levar aos 

jovens o entendimento da realidade e o conhecimento do mundo no qual estão inseridos, de 

modo que tenham condições de fazer escolhas conscientes. 

A partir dos conceitos apresentados acima, buscarei compreender, através do processo 

analítico, as formas de transição escolar vivenciadas pelo jovem (final do ensino fundamental 

e entrada no ensino médio) e as perspectivas, os anseios e os projetos de vida de cada um. 

1.3 Caminhos da pesquisa  

A escola da rede municipal na qual foram realizadas a primeira (aplicação de ficha 

exploratória para identificação dos jovens) e a segunda etapa da pesquisa (realização do grupo 

de discussão) fica localizada em bairro da zona Oeste do Rio de Janeiro. Neste mesmo bairro 

reside toda a população investigada por esta pesquisa. Ele possui o Índice de 

Desenvolvimento Humano elevado (IDH)4, com 0,81 pontos, e tem, de acordo com o Censo 

2010, cerca de trezentos e trinta mil habitantes, sendo assim considerado o mais populoso do 

município do Rio de Janeiro. 

Vale destacar que o índice do desenvolvimento humano (IDH) do Rio de Janeiro é de 

0,79, ou seja, um pouco menor em comparação com a região da escola da rede municipal em 

que a pesquisa foi realizada. O bairro do Leblon, por sua vez, localizado na zona sul do Rio 

de Janeiro, encontra-se acima da média da cidade com o IDH 0,97.  

A escola está localizada em um sub-bairro caracterizado como área residencial e de 

fácil acesso por transporte público. Ela é bem classificada pelo Índice de Desempenho na 

                                                           
4 O IDH é uma medida comparativa criada pela ONU para classificar os países e suas regiões de acordo com os 

níveis de longevidade, educação e renda.                                                                           

Disponível em: http://www.wikirio.com.br/IDH_dos_bairros_da_cidade_do_Rio_de_Janeiro 
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Educação Básica (IDEB), com 6,0 pontos em 2012 e conta com um quantitativo de vinte 

professores, duas diretoras, quinhentos e setenta e cinco alunos, um coordenador pedagógico e 

dez inspetores. 

Inicialmente, quando expus pela primeira vez meu interesse em realizar a pesquisa 

nesta unidade escolar, fui impossibilitada de entrar devido à falta de uma declaração de 

autorização emitida pela Coordenadoria Regional de Educação do Rio de Janeiro. Neste 

momento foi chamada a coordenadora que repetiu o que a primeira pessoa que me atendeu já 

me havia dito e que também não permitiu a minha passagem pelo portão da escola. 

Então, fui até o órgão responsável e dei entrada em toda a documentação necessária 

para a realização da pesquisa. No entanto, por conhecer uma professora da unidade escolar, 

fui convidada por ela a visitar a escola e toda a equipe pedagógica. A partir deste contato, a 

direção autorizou a minha entrada na escola e a realização da pesquisa na mesma. 

A partir da minha primeira visita ao campo investigativo, foi possível verificar que boa 

estrutura física e recursos pedagógicos são disponibilizados aos estudantes, como por 

exemplo: laboratório de informática, laboratório de ciências, quadra de esportes coberta, 

alimentação escolar, cozinha, biblioteca, banheiros dentro e fora do prédio, vestiários, 

refeitório, almoxarifado, auditório, pátio coberto, pátio descoberto, 22 computadores para 

alunos, 14 TVs, 13 equipamentos de som, 14 equipamentos de multimídia, videocassete, 

DVD, copiadora, impressora, aparelho de som, projetor multimídia (Datashow), fax, câmera 

fotográfica/filmadora. 

Fui às salas das turmas do 9º ano para conhecer os estudantes e apresentar a eles 

minha pesquisa. Neste momento, agendei com eles um dia para que pudessem preencher a 

ficha exploratória de identificação (Apêndice B). No dia marcado, nem todos os estudantes do 

9º ano se encontravam presentes na escola – pois já estávamos no mês de dezembro, final do 

ano letivo – o que reduziu a quantidade de fichas respondidas. Ao todo, foram 36 fichas 

devidamente preenchidas. Esta ficha exploratória de identificação teve como objetivo o 

conhecimento do campo e a identificação dos estudantes para a seleção e participação no 

grupo de discussão. 

Os estudantes que participaram da pesquisa possuíam entre 14 e 15 anos de idade. 

Todos estudavam no 8º e 9º ano do ensino fundamental da referida escola. A partir das fichas 

aplicadas, conheci o perfil dos jovens a serem investigados analisando os seguintes aspectos: 

idade, sexo, gênero, estado civil, família e moradia. Deste modo, foi possível conhecer um 

pouco quem eram esses estudantes que estavam concluindo o ensino fundamental. 
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Após a realização da aplicação das fichas exploratórias de identificação, selecionei 

dezessete estudantes que mencionaram na ficha, o interesse em participar da próxima etapa da 

pesquisa, que consiste no grupo discussão. O contato com esses dezessete estudantes ocorreu 

por e-mail e ligações telefônicas. Como estávamos no mês de dezembro, e muitos já haviam 

sido aprovados, apenas nove estudantes compareceram para participar do grupo de discussão 

no dia e horário marcado. Entretanto, foi enviada por e-mail, para os esses dezessete 

estudantes a ficha que consiste na autorização dos responsáveis para permitir a participação na 

pesquisa. Só participou do grupo de discussão, quem entregou as autorizações devidamente 

assinadas por seus respectivos responsáveis. Além disso, os estudantes foram informados que 

todos os seus dados advindos da pesquisa seriam divulgados de forma anônima.  

O grupo de discussão foi realizado em uma sala disponibilizada pela escola, onde 

iniciei a atividade solicitando que os participantes se apresentassem, dizendo o nome, a idade 

e a turma. Posteriormente, iniciaram-se as perguntas relacionadas ao objeto de estudo que tem 

por objetivo investigar como esses estudantes veem essa transição de fase: a saída do ensino 

fundamental e a entrada no ensino médio. 

No momento da realização do grupo de discussão, busquei deixar os participantes à 

vontade para responder às perguntas, sem obrigação de uma ordem de respostas ou a 

participação de cada um em todas as perguntas. Percebi que os estudantes não ficaram 

inibidos para responder às questões referentes à transição do ensino fundamental para o 

ensino médio. 

Após a exposição dos relatos sobre seus percursos biográficos e seus projetos para o 

ensino médio no grupo de discussão, todos se dispuseram a participar da última etapa da 

pesquisa, que corresponde à realização de entrevistas no momento em que eles já estivessem 

cursando o final do primeiro ano do ensino médio. Porém, as entrevistas foram realizadas, 

individualmente, com apenas quatro dos que participaram do grupo de discussão. A 

participação reduzida se deve a problemas pessoais, mas também à falta de interesse por parte 

de alguns deles pela continuidade de participação na pesquisa. 

Na etapa da entrevista, participaram os que realizaram provas para ingressar em 

instituições de ensino público de excelência5; estudantes que foram encaminhados para uma 

escola estadual regular, na qual fizeram a inscrição pelo site direcionado pelo próprio governo 

do estado do Rio; e também uma jovem que optou pelo ensino privado. 

                                                           
5 Emprega-se essa denominação para se referir às escolas federais e estaduais que apresentam uma lógica de 

competição e de seleção no processo de ingresso de estudantes. 
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O grupo de discussão já havia apontado questões importantes sobre as perspectivas 

dos jovens quanto à escolha das escolas nas quais pretendiam dar continuidade aos estudos. 

Foi possível, dessa maneira, perceber a ansiedade que eles já tinham por conta da transição 

que realizariam com saída do ensino fundamental e a inserção no ensino médio. 

No entanto, as entrevistas ocorridas um ano depois da realização do grupo de 

discussão trouxeram novas respostas para a pesquisa, inclusive no que se refere às 

perspectivas desses estudantes quanto à entrada no ensino médio.  
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II – DO FUNDAMENTAL AO MÉDIO 

2.1 Resultados atuais encontrados na educação básica 

Sobre o cenário educacional, o Brasil superou as metas do Plano Nacional de 

Educação propostas pelo Ministério da Educação (MEC), a serem alcançadas até 2013, no que 

se refere ao ciclo inicial do ensino fundamental (do 1º ao 5º ano)6. Essas metas são aferidas 

através do Índice da Educação Básica (Ideb) que funciona como um indicador e leva em conta 

dois fatores que interferem na qualidade da educação: o rendimento escolar (taxas de aprovação, 

reprovação e abandono) e a média de desempenho na Prova Brasil, em uma escala de 0 a 10, que 

é aplicada a crianças do 5º e 9º ano do ensino fundamental e a jovens do 3º ano do ensino médio7. 

Porém, ficaram abaixo da meta almejada o segundo segmento do ensino fundamental (do 6º 

ao 9º ano) e também o ensino médio. 

Dados mais atuais mostram que, em 2015, houve aumento no Ideb do 1º ao 5º ano do 

ensino fundamental, quando o Brasil alcançou 5,5 pontos e superou a meta que era de 5,2. 

Entretanto, no segundo segmento do ensino fundamental (do 6º ao 9º ano), mais uma vez, o 

país não conseguiu cumprir a meta nacional que era de 4,7 pontos, ficando com 4,5. 

Nota-se que, segundo os dados apontados pelo Ideb, o primeiro segmento do ensino 

fundamental apresenta avanços na qualidade do ensino. Mas, em contrapartida, o segundo 

segmento, apesar de ter obtido melhora na taxa de aprovação de 79,9% em 2008 para 85,7% 

em 2015 (INEP, 2016), não tem conseguido alcançar bons resultados no Ideb. Diante desta 

informação, entende-se que ocorre uma falta de articulação entre os dois níveis de ensino 

(primeiro e segundo segmentos do ensino fundamental), mas também de ações explícitas no 

sentido de trazer melhorias nas condições da educação pública. De fato, o sistema educacional 

necessita de maiores investimentos e não só buscar a sua expansão, tal como tem ocorrido. 

O ensino fundamental é a maior etapa de ensino de toda a educação básica, pois 

sozinha ela ultrapassa os 27,5 milhões de matrículas – 15,3 milhões nos anos iniciais e 12,2 

milhões nos anos finais (INEP, 2016). Além disso, são 117,9 mil escolas só no primeiro 

segmento (do 1º ao 5º ano), incluindo a rede pública e a rede privada, sendo 82,5 % dos 

alunos corresponde à rede pública municipal”8. Já no segundo segmento (do 6º ao 9º ano), são 

62,4 mil escolas e 12,4 milhões de alunos. 

Quanto ao ensino médio, os resultados no Ideb não têm conseguido avançar. Esta 

etapa do ensino segue estagnada na média das escolas do país com índice de 3,7 pontos, sem 
                                                           
6 http://inep.gov.br/web/guest/artigo2//asset_publisher/GngVoM7TApe5/content/dados-do-ideb-2015 
7 Prova Brasil – Apresentação. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/prova-brasil 
8 Disponível em: https://undime.org.br/noticia/09-09-2016-09-27-mec-divulga-resultados-do-ideb-2015 

http://inep.gov.br/web/guest/artigo2/asset_publisher/GngVoM7TApe5/content/dados-do-ideb-2015
http://portal.mec.gov.br/prova-brasil
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conseguir atingir a meta de 4,3 pontos, estabelecida pelo Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB, 2015). Esse resultado se mantém desde a avaliação realizada em 

2011. 

No que se refere à expansão do ensino médio, os dados do INEP 2016 afirmam que há 

8,1 milhões de matrículas oferecidas em 28,3 mil escolas, sendo 68,1% de escolas estaduais. 

Atualmente, o ensino médio ainda não alcançou a universalização das matrículas, até mesmo 

porque a Lei de Diretrizes e Bases nº. 9394/96 não garante a obrigatoriedade dessa etapa de 

ensino a toda população brasileira. A Constituição prevê que o ensino médio deve ter duração 

mínima de três anos e que deve ser progressivamente universalizado, de modo a atender a 

todas as pessoas que tenham concluído o ensino fundamental. Isso significa que é obrigação 

do Estado oferecer a última etapa da educação básica, mas que é facultativo ao estudante 

cursá-la. 

Apesar de apresentar baixos resultados no índice de qualidade no Ideb 2016, o ensino 

médio vem conseguindo certa evolução das taxas de aprovação nos últimos anos. Em 2008, 

teve um percentual de 74,9% e, em 2015, esse percentual de aprovados subiu para 81,7% 

(INEP, 2016). Mostra-se, através desse resultado, que os alunos têm alcançado séries mais 

avançadas com menor número de reprovações nessa etapa de ensino. Porém, ainda que o 

percentual de aprovados tenha aumentado, por outro lado, o ensino médio detém uma 

elevação da distorção idade série, que passou de 27,4%, em 2015, para 28%, em 2016 (INEP, 

2016). 

Segundo a Lei nº. 9.394/1996, que regula a oferta de ensino no país, a criança deve 

iniciar os estudos aos quatro anos na Pré-escola (segundo a aprovação da Emenda 

Constitucional nº 59, de 2009, a matrícula se tornou obrigatória), aos seis anos no 1º ano do 

ensino fundamental e concluir esta etapa aos quatorze anos. Na faixa etária entre quinze e 

dezessete anos, o jovem deve estar matriculado no Ensino médio. Diante das idades e das 

séries acima apresentadas, o valor da distorção é calculado em anos e representa a defasagem 

entre a idade do aluno e a idade recomendada para a série na qual ele está inserido. O aluno é 

considerado em situação de distorção ou defasagem idade-série quando a diferença entre a 

idade do aluno e a idade prevista para a série é de dois anos ou mais (JUNIOR e SUHETT, 

2014). 

Receber um aluno em situação de distorção idade série no ensino médio é uma 

situação frequente na realidade brasileira. Sendo assim, torna-se necessário o envolvimento 

dos familiares, dos professores, da instituição de ensino e de toda a sociedade civil para 

buscar ações junto ao governo a fim de evitar o acentuado número de defasagem escolar.  



 31 

 Verifica-se, contudo, a necessidade de ações do poder público, voltada a esses jovens 

quando ainda estão cursando o 9º ano do ensino fundamental, a fim de obter melhores 

resultados quanto à sua progressão nos estudos e a diminuição da evasão escolar nessas etapas 

de ensino. Observa-se que o “9º ano do ensino fundamental tem a terceira maior taxa de 

evasão, 7,7%, seguido pela 3ª série do ensino médio, com 6,8%. Considerando todas as séries 

do ensino médio, a evasão chega a 11,2% do total de alunos nessa etapa de ensino9. E cabe 

ressaltar que o ensino médio é um dos maiores gargalos do fluxo de escolarização na 

educação brasileira. Existe também, além da evasão, o problema da repetência nessa fase de 

ensino, que entre os anos de 2014 e 2015, a 1ª série do ensino médio chegou a 15,3%. (INEP, 

2017) 

A taxa de insucesso na 1ª série do Ensino médio é a maior de todas na educação 

básica. (INEP, 2017)  

Os dados do Censo Escolar de 2015 reforçam que ainda há 1,6 milhão de jovens de 15 

a 17 anos que estão fora da escola. Castro et al. (2014) apontam que “o problema da evasão 

escolar pode ser causado por vários motivos, dentre eles a necessidade que os alunos possuem 

de ajudar a família por vontade própria ou a pedido dos pais”. (CASTRO et al. 2014, p. 3).  

Na intenção de diminuir a defasagem e o abandono escolar, foi elaborada a Lei do 

PNE LEI Nº 13,005, DE 25 DE JUNHO DE 2014 (Plano Nacional de Educação) que, na sua 

Meta 3, sinaliza a universalização do acesso à última etapa da educação básica. Esta tem por 

objetivo ampliar a porcentagem de jovens de 15 a 17 anos matriculados no Ensino médio de 

54,4% para 85%, e de jovens desta mesma faixa etária matriculados em qualquer etapa de 

ensino dos atuais 81,2% para 100%, até o final dos seus dez anos de vigência.  

Observa-se que o atual Plano Nacional de Educação terá dificuldades para cumprir as 

metas traçadas para o Ensino médio dentro do prazo estipulado se partirmos do quadro no 

qual ele se encontra. Recentemente, houve significativo retrocesso com a aprovação da LEI 

Nº 13.415 de 16 de fevereiro 2017, assinada pelo atual presidente Michel Temer e que 

reforma o ensino médio10 em bases dualistas e atendendo a interesses do campo empresarial.  

No próximo capítulo, será apresentado o programa Ginásio Carioca, que é um 

programa do município do Rio de Janeiro ofertado nas escolas de segundo segmento do 

                                                           
9 Disponível em: http://portal.inep.gov.br 
10 Não é objetivo deste trabalho analisar a recente reforma do ensino médio. Sobre o tema, indico as seguintes 

leituras: http://cnte.org.br/index.php/publicacoes/retratos-da-escola/18814-retratos-da-escola-volume-11-

numero-20-janeiro-a-junho-de-2017.html ,  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0101-733020170002&lng=pt&nrm=iso  

 

http://cnte.org.br/index.php/publicacoes/retratos-da-escola/18814-retratos-da-escola-volume-11-numero-20-janeiro-a-junho-de-2017.html
http://cnte.org.br/index.php/publicacoes/retratos-da-escola/18814-retratos-da-escola-volume-11-numero-20-janeiro-a-junho-de-2017.html
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_issuetoc&pid=0101-733020170002&lng=pt&nrm=iso


 32 

Ensino fundamental. Este programa busca melhorar a qualidade do ensino, alterando a carga 

horária e acrescentando disciplinas, como “projeto de vida e estudo dirigido”, mas sem retirar 

do currículo aquelas que são necessárias para o desenvolvimento integral dos alunos. 

2.2 Conhecendo o Ginásio Carioca 

Na escola onde foi realizada a pesquisa com os jovens do 9º ano do ensino 

fundamental vem sendo ofertado o projeto Ginásio Carioca pela Rede Municipal de Educação 

do Rio de Janeiro, desde 2011. Segundo a prefeitura do Rio de Janeiro, este projeto representa 

um novo modelo de escola, “que inova na matriz curricular, na metodologia, no modelo 

pedagógico e no modelo de gestão” (SME,2016). Além disso, tem como base três eixos: a 

excelência acadêmica, a educação para valores e o projeto de vida do aluno. 

Com a adoção do projeto Ginásio Carioca, a Secretária Municipal de Educação do Rio 

de Janeiro - SME/RJ visa contribuir para o aumento da qualidade na educação da cidade, 

melhorando o desempenho escolar e combatendo a defasagem idade-série dos estudantes do 

segundo segmento do ensino fundamental (6º ao 9º ano) (SME, 2010). Não obstante, o 

Ginásio Carioca apresenta como objetivo “alinhar a excelência acadêmica (...) ao 

protagonismo juvenil, para que o aluno se perceba como protagonista de sua própria vida, 

autônomo” (SME, 2016). 

A ideia é que cada estabelecimento escolar seja um “núcleo animador de um 

movimento de qualificação da educação no segundo segmento, sendo fonte de inovação em 

conteúdo, instrumento e gestão” (SME,2010). Mas também que os professores dessas escolas, 

posteriormente, possam capacitar outros professores da rede e os alunos venham a dar aulas 

de reforço nas escolas de sua vizinhança (SME,2010). E isso ocorreria através de algumas 

medidas adotadas como, por exemplo, o uso da Educopédia, que é uma plataforma de aulas 

online de cada disciplina, com material de suporte para os professores, planos de aula, jogos 

pedagógicos, vídeos, entre outras ferramentas. Esta plataforma teve o seu conteúdo produzido 

por aproximadamente 300 professores da própria rede municipal, baseado nas orientações 

curriculares da SME, e tem como objetivo tornar o ensino mais atraente e mobilizador para os 

estudantes, além de instrumentalizar os professores. 

A utilização da plataforma Educopédia visa levar o jovem a ter mais contato com o 

mundo online e a contribuir no desenvolvimento de aulas mais interativas e atraentes nas 

escolas públicas do município do Rio de Janeiro. Porém, outro lado, pouco ou nada admitido 

pelo poder público, necessita ser apontado: escolas do mesmo município não dispõem do 
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programa Ginásio Carioca, ou seja, há escolas com realidades escolares bem diferentes, onde 

faltam materiais básicos para o funcionamento e a estrutura física está abandonada. 

Os materiais do Ginásio Carioca formulados pela SME são impressos no formato de 

apostilas e distribuídos, bimestralmente, para todas as escolas da rede municipal. Este material 

é organizado por disciplina e por ano de escolaridade, de modo a disponibilizar conteúdos e 

exercícios que podem ser utilizados como mais uma opção de reforço escolar. 

As disciplinas oferecidas pelo projeto Ginásio Carioca contam com uma forma 

diferente de agrupamento, pois são organizadas pelos núcleos “comum” e “específico”, que 

são divididos em Humanidades (Português, História e Geografia) e Exatas (Ciências e 

Matemática), além de contar com aulas de Inglês, Artes e Educação Física.  

O núcleo específico é formado por disciplinas eletivas que os professores devem 

ministrar semanalmente e de forma individual ou em dupla, com duração de um semestre, 

havendo a possibilidade de culminância ao final do mesmo. Cada estabelecimento escolar 

oferece aos estudantes disciplinas eletivas de temáticas variadas para que estes escolham 

livremente a que desejam participar. Estas disciplinas são oferecidas com base na metodologia 

de projetos, em caráter essencialmente prático e interdisciplinar. 

Procede destacar que o projeto apresenta maior quantidade de carga horária das 

disciplinas de Português, Matemática, Ciências e Inglês11 e que as salas de aulas são 

compostas por, no máximo, 30 alunos. O horário é integral, o que corresponde a 7 horas de 

aula por dia. A carga horária do professor é de 40 horas semanais, sendo 26 horas de trabalho 

em sala de aula e 14 horas de planejamento. 

Este projeto vem se desenvolvendo e tem o objetivo de se expandir para todas as 

unidades escolares do município do Rio de Janeiro, proporcionando muitas modificações para 

o Ensino fundamental, como a melhora das notas dos alunos e a diminuição da evasão escolar. 

Segundo Mekari (2013), o Ginásio Carioca foi um dos motivos que fez com que a nota no 

Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) referente à cidade do Rio de Janeiro 

tivesse, em 2011, um aumento de 22% nos anos finais (6º ao 9º) e de 6% nos anos iniciais (1º 

ao 5º)12. Em 2013, o Ideb confirmou essas conquistas: a rede municipal manteve a média geral 

de 5,3 pontos nos anos iniciais e de 4,4 nos anos finais, colocando a cidade entre as cinco 

melhores capitais do país. Entre as dez melhores escolas avaliadas da cidade, quatro 

                                                           
11 Ginásio Experimental Carioca incentiva jovens a ter projetos de vida. Disponível em: 

http://portal.aprendiz.uol.com.br/2013/08/08/ginasio-experimental-carioca-incentiva-jovens-a-ter-projeto-de-

vida/ 
12 Ginásio Experimental Carioca contempla as características da juventude atual. Disponível em: 

educacaointegral.org.br/experiencias/ginasios-que-contemplam-as-caracteristicas-da-juventude-atual/ 
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integravam o projeto Ginásio Carioca. Já no último Índice de Desenvolvimento da Educação 

do Rio de Janeiro (IDERIO), em 2014, entre as dez unidades escolares que tiveram melhores 

resultados, nove integravam o projeto Ginásio Carioca (SME, 2013). 

Atualmente, na rede municipal de ensino do Rio de Janeiro, existem 1.534 unidades 

escolares, sendo 1.016 escolas de Ensino fundamental e 518 escolas de Educação Infantil. Em 

2015, existiam 38 escolas que integravam o projeto Ginásio Carioca e, no ano de 2016, 23 

escolas começaram a se apropriar desse modelo. A estimativa da SME/RJ é que mais 23 

escolas o adotem a partir de 2017 (SME, 2013).   

Apesar do Ginásio Carioca trazer melhorias para o ensino fundamental, parece que a 

sua política de rede não se mostrou capaz de atingir a universalização de seu projeto 

educacional piloto. Principalmente ao perceber que a maioria das escolas municipais ainda 

não o adotaram em suas unidades de ensino e que ainda existem muitas realidades escolares 

com carência de professores e recursos, o que impossibilita o desenvolvimento do projeto. 

No entanto, não só é possível perceber a diferença existente entre as realidades 

escolares, mas também entre os jovens estudantes pertencentes a essas escolas públicas. Os 

adolescentes das escolas que possuem o programa têm mais contato com um ensino 

sistematizado, com disciplinas diferenciadas no currículo escolar e também usufruem de 

quase o dobro do tempo das disciplinas obrigatórias. Mesmo que possuam percursos de vida 

diferentes, trazendo consigo experiências não-escolares das mais variadas, esses alunos, 

teoricamente, apresentam mais vantagens diante de um processo seletivo. 

 Acredita-se, assim, que esses jovens do projeto Ginásio Carioca possuem capitais 

escolares diferenciados frente aos jovens estudantes que cursaram o ensino fundamental 

regular. Contudo, não se pode esquecer que existem exceções, uma vez que cada aluno tem as 

suas potencialidades e particularidades. 

 De todo modo, os estudantes que saem do ensino fundamental e ingressam no 

ensino médio enfrentam forte concorrência nos processos seletivos para entrar nas escolas 

técnicas ou regulares de excelência e, provavelmente, os que estiverem melhor preparados 

ocuparão as vagas. 

Nesta pesquisa, verificou-se que os alguns jovens que participam desse novo modelo 

de ensino do município do Rio de Janeiro, projetam e se predispõem a passar por processos 

seletivos para ingressar em escolas técnicas e regulares de excelência (federais ou estaduais). 

Esse modelo de escola favorece, assim, além de uma formação mais ampla, certo capital 

informativo sobre as inúmeras possibilidades de escolarização posterior, ou seja, esses 
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estudantes recebem informações sobre a existência de processos seletivos de outras esferas 

educacionais. 

Segundo a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro (SME/RJ) esse projeto 

tem ampliado as perspectivas de futuro dos jovens, os seus campos de possibilidades, através 

de um ensino diferenciado das demais escolas da rede pública de ensino. Como também a 

diminuição das taxas de repetências. 

O Ginásio Carioca é um programa que busca parcerias com instituições privadas13. 

Segundo a autora Barreiros (2011), essa parceria não é realizada entre as esferas públicas, por 

não proporcionar tantos bônus rentáveis aos cofres públicos”. (BARREIROS, 2014). 

                                                           
13 O Ginásio Carioca foi criado através de uma parceria entre a “Secretaria Municipal de Educação do Rio de 

Janeiro, o Instituto TREVO e o ICE – Instituto de Corresponsabilidade pela Educação. As quais são” instituições 

de iniciativa privada que fazem assessorias e programas envolvendo parcerias com as instituições 

governamentais. ” 
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III – PERFIL DOS JOVENS DA PESQUISA E ANÁLISE DO GRUPO DE 

DISCUSSÃO 

3.1 Perfil descritivo dos participantes da pesquisa 

Ao fazer uma breve descrição do perfil dos jovens pesquisados, pretendo apontar 

alguns indicadores sobre escolarização e percurso de vida dos estudantes matriculados no 9º 

ano do segundo segmento do ensino fundamental. Diante disso, destaquei alguns aspectos que 

ajudam a compreender as suas características no que diz respeito à faixa etária, cor/raça, 

escolaridade pessoal e familiar, moradia, entre outros. Não se tem aqui a intenção de fazer 

uma análise mais detalhada e específica das características desses jovens, mas apenas situar 

quem são estes indivíduos que compõem o campo de estudo esta pesquisa. 

A pesquisa teve início no final do ano de 2015 com a aplicação da ficha exploratória 

de identificação que possibilitou a seleção de nove estudantes para o grupo de discussão, 

realizado quando estes ainda cursavam o ensino fundamental14. 

A ficha exploratória de identificação contemplou algumas dimensões, dentre as quais 

se incluem: a faixa etária, o local de moradia, a trajetória de escolarização, o estado civil, a 

maternidade e a paternidade, a situação de trabalho, as perspectivas de continuidade de 

estudos, dentre outros. Estas fichas foram preenchidas por estudantes das turmas 1901 e 1904. 

Cada turma continha 30 alunos matriculados, porém a ficha foi respondida por um total de 36 

jovens, pertencentes às duas turmas e que estavam presentes no dia da aplicação. A pouca 

participação se dá pelo fato da aplicação da ficha exploratória ter sido realizada na última 

semana de aula no mês de dezembro, ocasião em que alguns jovens do 9º ano do ensino 

fundamental já se encontravam de férias. Esse atraso ocorrido para iniciar o trabalho de 

campo da pesquisa se deu devido à burocracia encontrada para entrar na escola. No total, 22 

jovens estudantes do sexo feminino e 14 do sexo masculino preencheram a ficha exploratória. 

Após retiradas as fichas exploratórias dos jovens que não mostraram interesse em 

continuar participando da pesquisa, foi realizada uma breve análise com as demais, entre as 

quais foram selecionados 9 estudantes, sendo 6 do sexo feminino e 3 do sexo masculino. As 

idades variam entre 14 e 15 anos. Sendo assim, entre os participantes da pesquisa, não há 

atraso escolar, uma vez que esta faixa etária é considerada adequada para a série escolar 

pesquisada. 

                                                           
14 Cabe ressaltar que o presente trabalho de pesquisa, refere-se ao estudo de caso, onde foi possível perceber 

elementos significativos no processo de passagem de nível. Pois o grupo investigado não constitui uma amostra 

estatística representativa.   
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O perfil de cor/raça dos participantes foi elaborado mediante as categorias do IBGE, 

solicitando-se a autodeclararão dos indivíduos. O resultado obtido revela uma maioria de 

jovens na categoria pardos, apesar de não haver diferença significativa. Somente dois se 

autodeclararam de cor amarela. 

Tabela 1: Distribuição dos jovens matriculados no 9º ano do Ensino fundamental e que 

participaram do grupo de discussão, segundo o quesito cor/raça 

Autodeclararão Mulheres Homens Total 

Brancos 2 1 3 

Pardos 3 1 4 

Amarelos 1 1 2 

Total 6 3 9 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Ao total, participaram do grupo de discussão oito estudantes da turma 1901 e um da 

turma 1904. Nenhum destes jovens trabalhava naquele momento e nem nunca havia 

trabalhado anteriormente. Dos nove participantes, seis sempre estudaram em escola pública, 

sendo quatro mulheres e dois homens. No entanto, três deles passaram pelo ensino privado em 

algum período dos seus estudos, sendo duas mulheres e um homem. Dos seis que sempre 

estudaram em escola pública, três se declararam brancos, três pardos e nenhum amarelo. Dos 

que passaram em algum momento em escola privada, um se declarou pardo e dois amarelos. 

Tabela 2: Distribuição dos jovens matriculados no 9º ano do Ensino fundamental e que 

participaram do grupo de discussão, segundo divisão do sexo que estudaram em escolas 

públicas e particulares. 

Sempre estudou em escola pública? Mulheres Homens Total 

Sim 4 2 6 

Não 2 1 3 

Total 6 3 9 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 3: Distribuição dos jovens matriculados no 9º ano do Ensino fundamental e que 

participaram do grupo de discussão, segundo quesito cor/raça que estudaram em escolas 

públicas e particulares. 

Sempre estudou em escola pública? Brancos Pardos Amarelos Total 

Sim 3 3 - 6 

Não - 1 2 3 

Total 3 4 2 9 

Fonte: Dados da pesquisa. 

 Foi citado por seis dos nove estudantes sempre ter estudado em escolas públicas e três 

relatam terem estudado em algum ano do ensino fundamental em escola privada. 

Nesta pesquisa, adota-se o termo comunidade como categoria nativa com a qual o Rio 

de Janeiro costuma designar morro, favela, conjunto habitacional ou outros tipos de 

aglomerações de moradias populares. Sendo assim, declara morar em comunidade apenas um 

jovem da cor parda. Ele reside no conjunto Santa Maria, conhecido como “As Casinhas”, que 

fica localizado no bairro de Campo Grande.   

Tabela 4: Distribuição dos jovens matriculados no 9º ano do Ensino fundamental e que 

participaram do grupo de discussão, segundo quesito morar em comunidade. 

Mora em comunidade? Brancos Pardos Amarelos Total 

Sim - 1 - 1 

Não 2 3 1 6 

Sem resposta 1 - 1 2 

Total 3 4 2 9 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Tabela 5: Distribuição dos jovens matriculados no 9º ano do Ensino fundamental e que 

participaram do grupo de discussão, segundo quesito morar em comunidade e já ter 

estudado em escolas pública e privada. 

Mora em 

comunidade? 

Sempre estudou 

em escola pública. 

Já estudou em 

escola privada. 

Total 

Sim - 1 1 

Não 5 1 6 

Sem resposta 1 1 2 

Total 6 3 9 

Fonte: Dados da pesquisa. 
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Tabela 6: Distribuição dos jovens matriculados no 9º ano do Ensino fundamental e que 

participaram do grupo de discussão, segundo bairro onde moram. 

Bairro onde reside Total 

Campo Grande 3 

Vila Nova, Campo Grande  1 

Tingui, Campo Grande 1 

Santa Maria, Campo Grande 1 

Santa Terezinha, Campo Grande 1 

Bela Vista, Campo Grande 1 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Todos os jovens que responderam à pesquisa moram com seus pais. Quatro deles 

moram com pai, mãe e irmão; dois moram com pai e mãe; e somente uma mora só com o pai 

e outro só com a mãe. E apenas um dos jovens mora com a mãe e o irmão.  

Tabela 7: Distribuição dos jovens matriculados no 9º ano do Ensino fundamental e que 

participaram do grupo de discussão, segundo com quem eles moram. 

Com quem mora? Mulheres Homens Total 

Pai-mãe-irmão 4 - 4 

Pai-mãe - 2 2 

Pai - 1 1 

Mãe 1 - 1 

Mãe-irmão 1 - 1 

Total 6 3 9 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Foi observado que aqueles que possuem família monoparental são pardos e amarelos. 

É considerada família monoparental quando apenas um dos pais de uma criança arca com as 

responsabilidades de criar o filho ou os filhos. O jovem que mora em comunidade também se 

enquadra neste tipo de família. Não obstante, também foi observado que nenhum dos jovens 

possui filho.  
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Tabela 8: Distribuição dos jovens matriculados no 9º ano do Ensino fundamental e que 

participaram do grupo de discussão, segundo a cor/raça dos familiares com quem eles 

moram. 

Com quem mora? Brancos Pardos Amarelos Total 

Pai-mãe-irmão 2 1 1 4 

Pai-mãe 1 1 - 2 

Pai - - 1 1 

Mãe - 1 - 1 

Mãe-irmão - 1 - 1 

Total 3 4 2 9 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Quanto à religião, os que se declaram evangélicos, protestantes e cristãos representam 

o maior grupo. Três estudantes declararam ser católicos e apenas um declarou não ter 

nenhuma religião. 

Tabela 9: Distribuição dos jovens matriculados no 9º ano do Ensino fundamental e que 

participaram do grupo de discussão, segundo a religião declarada. 

Religião Mulheres Homens Total 

Católica 1 2 3 

Evangélica 

Protestante 

Cristão 

2 

2 

- 

- 

- 

1 

2 

2 

1 

Nenhuma 1 - 1 

Total 6 3 9 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Foi observado que a maioria dos jovens respondeu ter a mesma religião dos pais.  
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Tabela 10: Distribuição dos jovens matriculados no 9º ano do Ensino fundamental e que 

participaram do grupo de discussão, segundo o sexo e a religião dos seus pais. 

A sua religião é a mesma dos seus pais? Mulheres Homens Total 

Sim 5 3 8 

Não 1 - 1 

Total 6 3 9 

Fonte: Dados da pesquisa. 

A escolaridade dos pais também foi observada. 

Tabela 11: Distribuição dos resultados segundo a escolaridade dos pais dos jovens. 

Escolaridade do pai: Total 

Ensino fundamental incompleto 1 

Ensino fundamental completo 1 

Ensino médio incompleto 1 

Ensino médio completo 4 

Não sabe 2 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Tabela 12:  Distribuição dos resultados segundo a escolaridade das mães dos jovens. 

Escolaridade da mãe: Total 

Ensino fundamental incompleto 3 

Ensino médio incompleto 2 

Ensino médio completo 4 

Fonte: Dados da pesquisa. 

A maioria dos pais possui um histórico de ocupação em serviços como: bombeiro, 

segurança, porteiro, cozinheiro, motorista, marceneiro, auxiliar administrativo e técnico em 

enfermagem. Já as mães têm, na maioria dos casos, ocupações como empregada doméstica e 

do lar. 

Observou-se que grande parte das mães não concluiu a educação básica, 

diferentemente dos pais que, em sua maioria, conseguiram concluir esta etapa de ensino. Este 

é um resultado muito interessante se lembrarmos que, há alguns anos, poucos tinham a 

possibilidade de cursar o ensino médio. 

É importante ressaltar que nenhum jovem afirmou ter mãe ou pai com nível superior. 

Mas o fato deles terem cursado o ensino médio já permite considerar a existência de avanços 
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nas taxas de escolaridade. Isso porque, se olharmos para alguns anos atrás, nota-se que as 

oportunidades eram mais remotas e poucas pessoas conseguiam chegar ao ensino médio e 

concluir a educação básica. 

Acredita-se que é importante conhecer o perfil dos jovens participantes da pesquisa, 

apontando algumas características e particularidades que podem proporcionar uma maior 

compreensão das respostas dos jovens estudantes e das análises que serão realizadas adiante. 

3.2 Análise do grupo de discussão 

Procurou-se entender como os jovens percebem esse processo de transição – entre a 

saída do ensino fundamental e a entrada no ensino médio – por eles vivenciado. Para tanto, foi 

utilizado o grupo de discussão enquanto metodologia de pesquisa para a reflexão sobre o tema 

e também para conhecer perspectivas sobre a chegada no ensino médio. Sendo assim, foi 

reunido um grupo de estudantes do 9º ano do ensino fundamental, com o propósito de 

interagir durante um período curto de tempo em uma conversação acerca do tema de 

investigação. Segundo Dubet, 

o grupo de discussão parece responder a algumas das finalidades da 

sociologia da experiência, pois considera cada indivíduo como um 

intelectual, como um ator capaz de dominar conscientemente, numa certa 

medida, a sua relação com o mundo (1994, p. 105). 

O grupo de discussão, nas pesquisas qualitativas, faz uso da conversação e não tem o 

objetivo de chegar a um consenso entre os envolvidos, busca analisar as percepções dos 

indivíduos sobre um tema proposto. Por isso, conforme Callejo (2001), o grupo de discussão 

se adapta melhor ao estudo de fenômenos sociais do cotidiano, possibilitando recolher um 

leque de opiniões e pontos de vista sobre um determinado assunto. 

Nesta perspectiva, em um primeiro momento, foi realizado um grupo de discussão, 

com duração de 40 minutos, com os nove jovens que participaram desta etapa de pesquisa. 

Para tanto, foi solicitada e concedida pela direção da unidade escolar a permissão para realizar este 

encontro na própria unidade de ensino, com as autorizações de todos os nove jovens devidamente 

assinadas pelos seus respectivos responsáveis. Participaram desta fase da pesquisa qualitativa três 

homens e seis mulheres. 

Com o objetivo de melhor encaminhar o debate entre os jovens, foi estabelecido um 

roteiro que serviu como orientação para a discussão em grupo de modo a direcionar os 

caminhos que deveriam ser percorridos durante a conversa. Dentro desta perspectiva, mediei 

o grupo de discussão que foi seguindo com as perguntas sempre direcionadas ao coletivo. 
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Após a realização do grupo de discussão, todas as falas foram transcritas para que 

fosse possível a realização da análise, sempre com a preocupação de evidenciar cada 

argumento que estava sendo construído. 

Neste momento, pretendeu-se trazer as principais reflexões que emergiram no campo a 

partir das narrativas dos estudantes. Com base nesse material empírico, foi possível organizar 

as discussões em três categorias analíticas: 1. O significado da continuidade dos estudos para 

os jovens e suas escolhas no percurso da escolarização; 2. Dificuldades dos jovens no 

percurso escolar e; 3. Suas perspectivas e anseios para a entrada no Ensino médio, para o 

trabalho e para a universidade. Optou-se por esta organização por considerarmos fundamental 

entender o que cada jovem compreende sobre a temática investigada neste estudo. 

3.2.1 Significados da continuidade dos estudos para os jovens e suas escolhas no 

percurso da escolarização 

Uma das primeiras perguntas abordadas no grupo de discussão foi referente ao 

interesse dos jovens na continuação dos estudos. Foram unânimes as respostas que afirmavam 

querer prosseguir os estudos no ensino médio, devido à necessidade de ter uma formação 

básica que os possibilite, futuramente, a entrada na universidade e no mercado de trabalho. A 

inserção qualificada no mundo do trabalho tem exigido o aumento da escolaridade e os jovens 

identificam esta demanda ao reconhecer que não é mais suficiente cursar apenas o ensino 

fundamental. Percebem, assim, a necessidade de continuar os estudos e buscar uma melhor 

qualificação para conquistar um melhor lugar no mercado de trabalho, que se encontra tão 

competitivo. De acordo com Costanzi, (2007) quanto mais precoce a entrada no mercado de 

trabalho, mais precária tende a ser a inserção laboral e maior o prejuízo na formação 

educacional das pessoas. 

  Observou-se, nos relatos, alguns motivos que levam os jovens da pesquisa a 

prosseguir nos estudos: 

Para ter uma formação, conseguir trabalhar e ter o meu emprego. (Milene) 

Eu acho que é certo a gente sair de onde a gente está e progredir, entendeu? 

Ir até o final. (Vanessa) 

Preciso ter uma formação, porque eu não quero passar fome. (Pedro) 

Na última narrativa, o jovem Pedro nos leva a pensar a escolarização focada na 

urgente entrada no mercado de trabalho. A continuidade dos estudos aparece relacionada à 

necessidade de sobrevivência, ou seja, se ele não der prosseguimento aos estudos, estará 

fadado a não ter como se alimentar. Em outras palavras, parece que estudar é a única maneira 
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de conseguir sobreviver. Contudo, identifica-se que as dificuldades materiais podem aparecer 

como incentivo na trajetória escolar.  

Existem grandes dificuldades para alguns jovens, principalmente os das camadas 

populares, conseguir concluir a educação básica. “Dentre os desafios que encontrarão pela 

frente nessa nova etapa de ensino, podemos citar a permanente tensão entre a formação geral 

ou profissional”. (DAYRELL, p. 65, 2013) 

E diante disso, alguns deles, para não abandonar os estudos, buscam alternativas, 

como por exemplo cursar o ensino médio geral com o ensino técnico para poder continuar 

estudando e entrar no mercado de trabalho concomitantemente. Segundo Corrochano (2014), 

No Brasil, a relação dos jovens com o trabalho é marcada por muitas 

desigualdades, e o Ensino médio parece ser um espaço significativo para 

evidenciar esse fenômeno. Para uns, o tempo no Ensino médio é vivido 

como etapa de formação e preparação para o acesso à universidade, ficando 

o trabalho como um projeto para depois da conclusão do Ensino Superior. 

Porém para a maior parte daqueles que tiverem acesso a esse nível de ensino 

nas duas últimas décadas, a realidade de trabalho e bicos e constantes se 

virar para ganhar a vida combinam-se às suas vidas de estudantes (p. 205). 

Essa tensão sobre o ingresso no ensino médio, mais especificamente sobre o tipo de 

formação escolar – técnico ou formação geral – permanece presente na vida dos jovens que se 

encontram na última etapa do ensino fundamental. 

Os jovens que se encontram na última etapa do Ensino fundamental estão prestes a 

tomar, possivelmente, uma das mais importantes decisões no que se refere à sua 

escolarização: a escolha da escola na qual se matriculará para cursar o ensino médio. Estes 

jovens são ainda adolescentes e suas escolhas, certamente, afetarão seus percursos de vida. 

No quarto bimestre do nono ano do ensino fundamental os estudantes são convidados 

a preencher, pela internet, um cadastro organizado pelo governo do estado do Rio de Janeiro. 

Neste cadastro on line, eles podem optar por três escolas nas quais têm interesse em cursar o 

Ensino médio. No grupo de discussão, os jovens disseram que já tinham feito este cadastro e 

que optaram por também realizar o processo seletivo para algumas escolas federais e 

estaduais15. 

Dos nove participantes do grupo de discussão, três afirmaram ter se inscrito apenas no 

cadastro16 aberto pelo governo estadual para a escolha das três escolas públicas que ofertam o 

ensino médio. Contudo, verifica-se presença maior de conhecimento dos jovens pertencentes 

                                                           
15 Eles se referiam às escolas da rede FAETEC, que utilizam o processo seletivo para o ingresso dos estudantes. 
16 No endereço eletrônico www.matriculafacil.rj.gov.br 
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a essa escola que têm acesso às informações sobre os processos seletivos de algumas escolas 

federais e estaduais e, consequentemente, maior possibilidade de escolha. 

As narrativas a seguir mostram que o que conduziu esses jovens a optar por participar 

de processos seletivos para instituições federais e estaduais está relacionado à qualidade do 

ensino nelas ofertado, pois a percepção deles é que o ensino que receberiam difere de outras 

escolas da rede estadual. 

Os meus pais não incentivaram a minha principal escolha, que é o Pedro II 

ou Mário Quintana, porque eles queriam um técnico e eu não quero técnico 

porque eu pretendo fazer uma faculdade, futuramente, mesmo se eu não 

passar para nada esse ano, no ano que vem eu vou prestar concurso de novo. 

Então, de qualquer forma, eu prefiro ter uma formação geral que eu já tenho 

uma base melhor. Mas eles não me apoiaram nisso de querer um ensino 

regular. E o que motivou essa escolha foram as informações e o 

conhecimento que eu tive sobre a escola, sobre o ensino de lá que é 

maravilhoso, que é uma das escolas muito conhecidas mesmo. Então, eu 

acho que vai ser bom pra mim, para o meu futuro e pelo o que eu pretendo 

fazer (Marcela). 

Uma boa parte do incentivo que eu tive foi dos meus pais. Eles me 

incentivaram a escolher boas escolas. Embora, eu já tinha todas elas em 

mente, mas eu tive um grande apoio da minha família. 

O ensino que eu escolhi foi o integrado, até porque eu sei que a escola é uma 

escola boa e que sendo parte integrada, vou fazer o técnico e o regular. E 

isso me motivou, pois vai acrescentar mais conhecimento na minha vida 

porque eu não quero ganhar salário mínimo como muitos ganham. É por isso 

que eu escolhi essa escola e essa formação. (Caio) 

 

 Apesar dos jovens terem perspectivas de ingressar nas escolas técnicas, eles não 

demonstram, no grupo de discussão, uma visão crítica do nível de seletividade e 

competitividade que existe nesses processos seletivos. Isso porque, nestes eles terão que 

disputar as vagas com estudantes melhores preparados advindos das instituições privadas. 

Para eles, o alcance desses objetivos (inserção em escolas técnicas das redes estaduais e 

federais) é atribuído ao próprio esforço do jovem e ao papel da escola, como se não tivesse 

qualquer influência do contexto social e da origem familiar aos quais pertencem. 

Durante o desenvolvimento do grupo de discussão, foi possível verificar que os 

jovens, ao realizar suas escolhas (seja inscrição em uma escola através do Cadastro Aberto ou 

opção pelo concurso), tiveram influências relacionadas às redes sociais na qual estão 

inseridos, como a da família e a dos amigos. Sendo assim, as respostas dos jovens apontaram, 

frequentemente, para a sugestão dos pais e de amigos. 

O jovem Caio, afirma que o principal incentivo para a efetivação de suas escolhas 

escolares advém da influência direta de seus pais. Ele aponta que tem certo conhecimento 
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sobre o ensino ofertado no ensino médio e que buscará ter um ensino regular concomitante ou 

técnico. Além disso, ele demonstra, através de suas narrativas, preocupação com o seu futuro 

ao mencionar que não quer ganhar apenas um salário mínimo. 

Foi observado um relato diferente: o da jovem Marcela, que narrou não ter tido 

incentivo ou apoio dos pais na escolha das suas principais escolas (o Colégio Pedro II e o 

Colégio Estadual Mario Quintana). Ela explica que tem interesse em ingressar no ensino 

médio regular e que seus pais gostariam que ela ingressasse no ensino médio técnico. Em seu 

relato, a escolha por uma escola de formação geral visa lhe dar acesso a uma base escolar 

mais sólida que lhe proporcione, futuramente, chegar à universidade. 

Segundo Borges (2009), o ensino integrado tem dois objetivos principais: “a formação 

para a cidadania e a preparação para o mercado de trabalho”. Estas escolas de ensino médio 

integrado têm a função de formar os jovens para as profissões técnicas, mas também, de 

oferecer conteúdo que proporcionem uma formação integral dentro da educação básica. 

3.2.2 Dificuldades dos jovens no percurso escolar e as suas perspectivas e anseios para a 

entrada no Ensino médio 

As narrativas a seguir expressam as dificuldades vivenciadas pelos jovens em seus 

percursos de escolarização, especificamente no 9º ano do ensino fundamental. Foi observado 

que os conteúdos aplicados nesta série são considerados por eles uma dificuldade maior no 

percurso escolar. Os participantes apontaram para algumas disciplinas, as mais citadas foram: 

matemática e física. A maioria demonstrou apreciar as experiências vivenciadas na escola e as 

relações construídas neste espaço. As narrativas enalteceram o valor da amizade construída 

com os professores e com os colegas de classe. 

[...] Pouquinho de dificuldade em matemática, mas nada demais. E eu me 

dou muito bem com as pessoas, meus amigos e professores.  (Camily) 

O nono ano está sendo uma experiência muito boa para mim. Até mesmo em 

física que foi uma coisa nova, apesar de ter uma dificuldade para gravar 

aquele monte de negócio, números, símbolos e fórmulas que a professora 

passava. Foi um pouquinho difícil no início, mas depois acabou dando certo. 

E as amizades, eu aproveitei para conhecer novas pessoas, ganhar 

maturidade com as amizades que eu fiz e até mesmo desfazer algum tipo de 

desavença que eu tinha com algumas pessoas. (Caio) 

A minha experiência aqui está sendo muito boa, entendeu? Em relação à 

minha convivência com os alunos e professores, sempre foi boa. Sempre tive 

muitos amigos, não tenho problema com ninguém não.    (Vanessa) 

Bom, eu acho que o 9º ano está sendo uma experiência muito boa porque 

nesse ano eles misturaram todo mundo, todas as turmas. Então, está sendo 

bom para a gente fazer novas amizades e desfazer alguns conceitos que a 



 47 

gente tinha com algumas pessoas. Achava que conhecia algumas pessoas, 

mas não conhecia. Então, eu acho que está sendo bom. (Pedro) 

Foi relatado apenas por uma jovem ter problemas de relacionamento com professores 

e alunos. A estudante Marcela disse que a sua experiência no 9º ano do ensino fundamental 

apresentou dificuldades de relacionamento por encontrar pessoas que possuem o mesmo 

temperamento que ela.   

Eu acho que em relação à convivência com os alunos e professores é 

complicada quando você bate com gente que é parecida com você, acaba 

tendo problemas (Marcela). 

Não foram observadas dificuldades para além das apresentadas acima pelos próprios 

jovens como, por exemplo, necessidade de largar os estudos por causa de trabalho ou mesmo 

dificuldade no deslocamento do local de residência até a escola. Foi identificado, através das 

respostas no grupo discussão, que os jovens residem em bairros próximos da escola e que 

contam com total apoio da família para realizar o trajeto. 

Também no grupo de discussão, foi perguntado se eles acham que a escola onde 

cursam o ensino fundamental os prepara para os desafios do Ensino médio e a maioria dos 

jovens estudantes diz que não prepara e que não se sentem prontos para a entrada no Ensino 

médio, tal como podemos observar em seus relatos: 

Eu acho que a escola não prepara. (Milene) 

Não estou preparada nem um pouquinho. (Lavínia) 

Eu não me sinto muito preparada. (Juliana) 

Já na opinião da estudante Vanessa, preparar-se para o Ensino médio depende do 

aluno e não da escola. 

Eu acho que a escola não vai me preparar. Mesmo sabendo que no próximo 

colégio possa ter matérias parecidas com o que vimos aqui, mas, eu acho que 

se não fosse eu mesma cair de cara e poder entender a matéria, (não 

criticando a forma que os professores ensinam pra gente, porque tem 

professores que são muito bons, têm maior atenção com a gente). Mas ainda 

sim, acho que se não fosse mais pela nossa parte de a gente mesmo tomar a 

iniciativa de entender a matéria, eu acho que eu não me sentiria preparada 

para poder ir para outro colégio não. 

É possível observar que, com relação a este assunto, aparecem respostas distintas. Esta 

pesquisa mostra que a maioria dos jovens pesquisados não considera que a escola os prepara 

para a entrada ao Ensino médio e que, diante disso, não se sentem preparados para fazer essa 

passagem de nível. 

Bastos (2005) investigou fatores relativos à trajetória educacional e profissional de 

egressos do ensino médio público na efetivação ou não de suas escolhas profissionais. 
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Segundo o autor, existe a ausência de discussões dentro da escola sobre esses tópicos, o que 

contribui para que os alunos saiam despreparados na construção de estratégias que lhe 

permitam enfrentar criticamente as dificuldades e buscar novos caminhos na concretização de 

seus projetos de vida. 

A entrada no ensino médio pode configurar, para os jovens, expectativas de obter uma 

formação que lhes possibilite concretizar projeções futuras de uma vida acadêmica e 

profissional. Pois, no que se refere ao prosseguimento dos estudos, a maioria mostrou 

interesse em continuar a investir na formação. Contudo, vale lembrar que a chegada ao Ensino 

médio marca outra etapa de vida, o que pode acarretar em medos e anseios para este novo 

desafio. Para tanto, a mobilização familiar, ou do próprio jovem, pode criar disposições 

pessoais que levam ao êxito e ao alcance dos projetos de vida. 

A maioria dos estudantes demonstrou insegurança com relação a essa transição de 

nível de ensino, mais especificamente com o que espera encontrar no 1º ano do ensino médio. 

A questão que mais aparece nos relatos está relacionada às amizades e possíveis dificuldades 

de criar um novo grupo de amigos, já que dificilmente conseguirão estar na mesma escola que 

seus amigos do ensino fundamental. 

 

Terei sim algumas dificuldades, principalmente para me enturmar porque 

são novas pessoas, novo ambiente e eu não conheço muita gente no colégio 

que eu vou. Então, acho que para me enturmar vai ser um pouco difícil 

(Camily). 

Sim, porque eu sou muito tímida e não faço muitos amigos. Os amigos que 

eu tenho aqui é porque eu tenho há muito tempo de outras escolas (Juliana). 

Alguns jovens apresentaram outras preocupações como, por exemplo, com os 

conteúdos e as disciplinas que, segundo eles, aumentarão o grau de dificuldade no Ensino 

médio. Isso pode ter relação com a falta de preparação já apontada por eles, mas também com 

o medo do novo, de algo que não ainda vivenciaram. 

Eu acho que sim. Ainda mais por causa das matérias porque vai ser muito 

difícil. (Pedro) 

Eu acho que para o colégio que eu to tentando, que é o Pedro II, no caso, eu 

acho que vou ter bastante dificuldade em relação ao horário. E em relação às 

matérias também, que com certeza vão ser mais puxadas e eu terei que estar 

mais focada, no caso do ENEM que eu vou ter que fazer, então vou ter que 

prestar muita atenção nas aulas. É óbvio que vai ficar muito mais 

complicado, mas fazer o quê? É a vida. (Marcela) 
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Diferente do que todos os outros jovens relataram sobre os conteúdos e as disciplinas, 

os jovens Leandro e Caio contribuíram com a discussão dizendo que não acham que terão a 

dificuldade mencionada pelos colegas acima. 

Para fazer novas amizades acho que sim. O adolescente tem muita 

dificuldade para ir para lugares novos. O ser humano, no geral, tem medo de 

coisas novas. Mas, em relação à matéria e as outras coisas, acho que não vou 

enfrentar dificuldades. (Leandro) 

Em relação às amizades, eu principalmente terei dificuldades até porque 

dizem que eu sou um pouco antissocial, mas... E em relação à adaptação, às 

matérias, a forma de ensino, aos professores, até eu imagino que o ensino 

médio os professores são como sargentos do exército, pau é pau, pedra é 

pedra. A gente não pode rebater nada que eles dizem e assim vai. A gente só 

tem que prestar atenção no que eles falam, estudar aquilo e acabou. (Caio) 

Chama atenção, no último relato, a visão que o jovem tem dos professores do Ensino 

médio ao compará-los a um sargento do exército. O que o levou, dentro da sua vivência no 

ensino fundamental, a ter essa visão dos professores do ensino médio? 

  Isso pode ter relação com a educação tradicional, uma concepção dominante, centrada 

no professor, que foi introduzida no país no final do século XIX e que perdurou por muitos 

anos. Esta concepção de educação tem na relação professor e aluno o predomínio da 

autoridade do professor e o foco nos exercícios, na repetição e na memorização, e não no 

aluno. Na escola tradicional, o conhecimento humano possui caráter cumulativo e deve ser 

adquirido pelo indivíduo através da transmissão dos conhecimentos a ser realizada pela 

instituição escolar. (MIZUKAMI, 1986) 

Sendo assim, as maiores dificuldades nessa passagem de nível apontadas pelos jovens 

que participaram do grupo de discussão são: 1) referente à questão da relação social, pois se 

perguntam como conseguir construir, novamente, grupos de amigos em um ambiente 

totalmente novo; 2) e com relação ao maior grau de dificuldade dos conteúdos e o aumento do 

número de disciplinas. 

Quanto às expectativas e anseios apontados pelos estudantes no grupo de discussão, 

apareceu novamente a questão do se relacionar com os colegas que encontrarão em suas 

novas escolas do Ensino médio. Essa foi uma questão muito forte no grupo de discussão, mas 

também relataram sobre a necessidade de ter um bom relacionamento com os seus novos 

professores: 

Olha, eu espero que eu tenha bons professores, que tenha novos amigos e 

sejam bem legais e só. Acho que é isso. (Camily) 
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Que os professores sejam legais e tenham muita paciência. E que eu me dê 

bem com as pessoas novas que eu vou conhecer. (Lívia) 

Eu espero que tenha um ensino bom pelo meu futuro, só isso. (Milene) 

Eu espero que, da minha parte, eu me dedique mais no ano que vem. E pela 

parte de professor também que sejam um pouco mais pacientes porque eu 

sou muito devagar. E a impressão que eu tenho disso eu acho que é uma 

coisa normal, igual eu tive do ensino fundamental. (Marcela) 

Bom, eu espero que as pessoas sejam legais comigo porque eu sou uma 

pessoa muito “pacífica” e eu espero que os professores sejam bons e as 

pessoas sejam legais. (Leandro) 

Espero que o ensino seja bom, que acrescente mais na minha vida. Espero 

que eu enfrente as dificuldades que tiver que enfrentar. (Caio) 

 

É possível verificar como os jovens valorizam muito os espaços de sociabilidade e os 

elos de amizade que são construídos no espaço escolar. Através das narrativas dos jovens que 

concederam entrevista, foi possível confirmar como essas relações podem vir a influenciar em 

seus percursos escolares e em suas trajetórias de vida. 

3.2.3 Perspectivas futuras dos jovens: entre o trabalho e a universidade 

Percebe-se que muitos projetos elaborados pelos jovens advêm de suas experiências e 

da influência do contexto social no qual estão envolvidos. É partindo desses momentos de 

experimentações e de contato com a realidade, que os jovens conseguem articular o presente 

com os seus projetos para o futuro. 

Também é possível verificar, em suas narrativas, que esses jovens ainda não 

conseguem identificar as possíveis dificuldades para realizar seus projetos, apesar de estarem 

cientes de que precisam se esforçar em seus estudos para alcançar melhores condições sociais. 

Isso significa dizer que, mesmo que ainda não vivenciem dificuldades para projetar os seus 

projetos para o futuro, eles já idealizam planos para após o Ensino médio, como ingressar na 

universidade ou no mercado de trabalho, como se esta fosse uma etapa fácil em seus 

percursos. Eles parecem não perceber que existem diversos fatores econômicos e sociais que 

podem afetar o alcance desses projetos, tal como se pode observar nos relatos abaixo: 

Olha, eu espero, principalmente completar os três anos e ir para uma 

faculdade, me dar muito bem nas matérias. Não tem nada diferente disso, 

meus planos são principalmente completar o ensino médio e ir para uma 

faculdade. (Camily) 

Meus planos para os três anos são completar o ensino médio e completar o 

técnico que eu queria fazer. Depois, conseguir entrar numa faculdade, mas o 

foco principal é terminar o ensino médio. (Lavínia) 

Eu quero me dedicar e queria um técnico também. Ter uma boa formação. 

(Milene) 
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Terminar o ensino médio e ter uma boa formação realmente para não 

precisar me matar de estudar para fazer o ENEM. (Marcela). 

Completar o ensino médio, ter uma boa formação e depois ver no que dá. 

(Pedro) 

Meus planos são completar o ensino médio, de preferência técnico, até 

mesmo para entrar mais preparado no mercado de trabalho. (Caio) 

Através dos relatos acima, é possível verificar que o interesse maior é em conseguir 

concluir a última etapa da educação básica. Nesta, os conhecimentos adquiridos são 

entendidos como instrumentos que podem propiciar, àqueles que deles se apropriar com mais 

seriedade e dedicação, a possibilidade de alcançar um futuro promissor. 

Alguns jovens afirmaram ter interesse em trabalhar durante o Ensino médio. Estes 

pretendem cursar o ensino técnico concomitantemente ao geral na esperança de conseguir 

entrar mais rápido no mercado de trabalho. 

Contudo, foi possível perceber que, também neste caso, o objetivo maior é a chegada à 

universidade. Ao abordar a questão “terminar o ensino médio e trabalhar ou tentar a 

universidade? ”, a maioria dos jovens relatou que pretende ingressar na universidade. Neste 

momento, expressaram certa preocupação com seus pais que os apoiam financeiramente ao 

longo de suas trajetórias escolares. A entrada no mercado de trabalho seria, para eles, uma 

possibilidade de ajudar nas despesas de casa, mesmo que os seus familiares não estejam 

impondo essa condição. 

Eu pretendo meio que fazer a universidade e trabalhar porque já é mais um 

alívio para a minha mãe e para o meu pai, que já me sustentaram a vida toda. 

E já tem um alívio para eles para a faculdade. (Camily) 

Eu acho que um pouco dos dois. Porque o meu foco é a universidade, mas do 

mesmo jeito que ela falou, quando eu estiver com uns 18 anos, eu também 

não quero dar mais despesa para a minha mãe. (Lavínia) 

O meu foco mesmo é o normal porque eu não tenho foco no trabalho. Os 

meus pais mesmo falavam “Se você não quer trabalhar agora, não tem 

pressa. Você não precisa se preocupar com isso”, mas se for necessário eu 

trabalho para ganhar pelo menos um dinheiro para me sustentar e pelos meus 

pais. Mas o foco mesmo é a universidade. (Marcela) 

Eu tenho foco na faculdade. (Juliana) 

Eu quero a universidade, mas o trabalho se realmente tiver necessidade, 

tranquilo, eu trabalho. Mas vou trabalhar mais para dar mais um descanso 

para os meus pais mesmo e ajuda-los um pouco. (Leandro)  

O trabalho aparece como um anseio dos próprios jovens de ajudar financeiramente em 

casa. Porém, nenhum deles relatou, durante toda a pesquisa, qualquer cobrança por parte dos 
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pais ou familiares. Eles parecem se responsabilizar pelas despesas que dão às suas famílias, de 

modo a se responsabilizarem pela contribuição com esses investimentos o que os faz almejar 

a inserção no mercado de trabalho durante ou logo após o ensino médio. 

Nas narrações, pais ou familiares aparecem, todo tempo, como suportes e apoios necessários 

nas trajetórias de escolarização dos jovens: 

Quase 100% do apoio vêm realmente da minha família, até porque o meu pai 

por ter completado o ensino médio e não ter prosseguido a faculdade e outras 

coisas, ele não tem um emprego muito bom. É por isso que ele me incentiva 

para que eu tenha as coisas que ele não teve quando ele teve oportunidade. 

(Caio) 

Por causa dos meus pais, porque minha não terminou o ensino médio e ela 

disse como que isso é ruim. Quero continuar estudando. (Pedro) 

Eu encontro apoio na minha família, nos meus pais. Eles me incentivam 

bastante. (Vanessa) 

Acho que uma parte da família, mas principalmente de mim mesmo. 

(Milene) 

Minha família, principalmente. Minha mãe e meu padrasto me incentivam 

muito porque a minha mãe sempre falou que tudo que eu precisar de apoio 

que ela não teve, ela vai dar. (Lavínia) 

Principalmente dos meus pais. Porque eles não completaram o ensino médio, 

então por isso, eles não fizeram uma faculdade, não tem um emprego muito 

bom e eu espero ser um pouco melhor que eles, completar o ensino médio, 

fazer uma faculdade e um dia ter um trabalho que ganhe bem. (Camily) 

Percebe-se que existe o apoio da família em todas as respostas acima. Em alguns 

casos, os pais que não tiveram a oportunidade de concluir o ensino médio ou a universidade 

consideram importante dar esse suporte para que seus filhos consigam trilhar um caminho 

diferente. Dessa maneira, esses pais objetivam que seus filhos alcancem o ensino superior a 

fim de ter um percurso de vida distinto e uma escolarização mais elevada que seus pais. 

O investimento na escolarização dos filhos seria a oportunidade da família de alcançar 

mobilidade social, de modo a conquistar melhores salários, por ter um maior grau de estudos. 

Os jovens da pesquisa sabem que suas rotinas, provavelmente, mudarão com a 

chegada ao ensino médio. No grupo de discussão, foi perguntado, então, o que eles acham que 

vai mudar no cotidiano de estudos quando já estiverem lá. As respostas, quase todas, são 

voltadas à maior dedicação de tempo aos estudos diante da complexidade das disciplinas e 

dos conteúdos que provavelmente aumentarão, mas também porque pretendem se preparar 

para chegar à universidade. 
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Terei que administrar melhor o meu tempo, até porque eu não tenho a prática 

de ficar estudando em casa. Então, eu vou ter que administrar bastante o meu 

tempo de estudos. (Marcela) 

Eu acho que eu vou me dedicar mais porque para você poder fazer uma 

faculdade, você tem que se dedicar e estudar bem no ensino médio. (Milene) 

Eu acho que a dedicação vai ter que ser muito maior, até por causa do 

ENEM. Porque eu acho que você tem que estudar nos anos corretos do que 

deixar para estudar tudo no 3º ano. Acho que dedicação vai ser o principal. 

(Caio)  

Durante o grupo de discussão, os jovens tiveram a oportunidade de dialogar e 

compartilhar sobre as experiências e os processos de aprendizagem do 9º ano do ensino 

fundamental. Também trocaram sobre os seus projetos, anseios e perspectivas na transição de 

ensino que seria em breve realizada: a saída do ensino fundamental e a entrada no ensino 

médio. Esta mudança vai além do nível de ensino porque também é uma mudança da esfera 

municipal para estadual ou federal, o que pode interferir diretamente nos objetivos dos jovens. 

Nos próximos capítulos, será possível conhecer e entender como se realizou esse 

processo na vida dos jovens participantes da pesquisa e confirmar se algumas das metas 

traçadas, ainda no ensino fundamental, foram alcançadas no 1º ano do ensino médio. 
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IV – O REENCONTRO COM OS JOVENS  

Com o intuito de compreender algumas questões apreendidas anteriormente e dar 

continuidade na pesquisa, realizei um reencontro com quatro dos nove jovens participantes. O 

encontro só foi possível com esses quatro estudantes, devido à indisponibilidade dos demais 

jovens em participar da entrevista compreensiva que consistiu na última fase desta pesquisa. 

A indisponibilidade na participação desses jovens, ocorreu, por exemplo, por 

problemas pessoais. Como o ocorrido com a jovem Marcely. No nono ano do ensino 

fundamental a estudante esteve ao lado da sua mãe que lutava contra um câncer e veio a óbito 

no ano seguinte. A jovem estava inconsolável, tentei contato, mas a mesma havia mudado 

para outro bairro, indo morar com a avó. Conversei com seu pai que me pediu desculpas, pois, 

a sua filha não tinha mais condições e não participaria da entrevista. Outros jovens não 

responderam os e-mails e as ligações realizadas, apontando assim a falta de interesse em 

continuar a participar da pesquisa. 

Desse modo, dei continuidade na pesquisa com quatro jovens o que possibilitou 

compreender, após um ano, o que e como eles vivenciaram o primeiro ano no ensino médio.  

O estudo teve continuidade com quatro jovens: duas meninas (Camily e Lavínia) e dois 

meninos (Leandro e Caio) que puderam participar da última etapa, trazendo contribuições 

para o desenvolvimento da pesquisa, através das suas experiências vivenciadas na passagem 

de nível para o primeiro ano do ensino médio. 

Foi possível observar durante o nono ano que cada jovem mostrava perspectivas 

diferentes uns dos outros. No quesito da escolarização, os jovens tinham em comum, no início 

da pesquisa, os seguintes aspectos: estavam inseridos no sistema de ensino do nono ano do 

ensino fundamental na escola pública, depois todos ingressaram no primeiro ano do ensino 

médio e tinham planos de prosseguir os seus estudos até o ensino superior. E após a conclusão 

do mesmo ingressar no mercado de trabalho.  

Entretanto, todos os estudantes citam durante o grupo de discussão que possuem o 

interesse de entrar no mercado de trabalho antes da conclusão do ensino médio, caso fosse 

necessário, para dar um alívio à renda familiar. Esse interesse se daria porque não gostariam 

de ser um “peso” em casa. Caso não ocorra essa necessidade, pretendem terminar o ensino 

médio para depois ingressarem no mercado de trabalho. Os estudantes relataram que em 

nenhum momento houve pressão dos próprios familiares para que ingressassem no mercado 

de trabalho com a chegada do ensino médio, o interesse partia, assim, dos próprios estudantes.   
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Diante da importância sobre a relação entre estudo e trabalho na vida da juventude 

moderna, visando um maior quantitativo de resultados e promover uma pesquisa mais 

completa, busquei o reencontro com todos os jovens.  

Nas entrevistas realizadas com os jovens percebo algumas diferenças, na forma de se 

comunicarem e o amadurecimento de questões que produziam inseguranças na fase do ensino 

fundamental. Das recordações sobre essa última etapa de ensino, eles relatam sentir saudades 

da antiga escola e das relações de amizades construídas naquele espaço. No entanto, os jovens 

entrevistados enfatizam que a saída do ensino fundamental marcou suas vidas, representando 

uma nova etapa de aprendizado e construções de relacionamentos sociais. 

Os estudantes recordaram que a festa de confraternização realizada pela turma em um 

sítio, com a presença dos professores, foi um momento expressivo durante o ensino 

fundamental. Para eles, esse momento significou o fim de uma etapa muito importante em 

suas vidas e despedida dos anos que passaram juntos. 

Os relatos dos estudantes demonstram emoção e saudade do nono ano do ensino 

fundamental.  

Essa festa marcou o final do Ensino fundamental. Acabou ali, depois foi um 

pra cada lado. (Camily) 

Levarei essa festa pra sempre. Marcou o fechamento do nono ano. Foi boa 

demais e ao mesmo tempo triste. (Caio) 

O jovem Leandro relata que marcou o término do nono ano do ensino fundamental, foi 

uma conversa com a professora de artes, que ocorreu durante a festa, sobre o futuro escolar 

dos jovens. Para ele, a conversa com a professora foi importante e marcou o fim do nono ano 

do ensino fundamental. 

Eu percebi que o nono ano estava no fim, quando uma professora de artes 

sentou a gente para conversar sobre o que encontraríamos dali para frente, 

nessa nova fase de vida. Foi uma conversa longa, boa. Vou levar pra sempre. 

(Leandro) 

A professora de artes teve um papel importante na vida desse jovem, ao orientá-lo 

sobre os dilemas e dificuldades a serem encontrados na nova etapa de vida.  

Entretanto, para alguns estudantes o novo caminho escolar representou insegurança 

por não saberem como seria a nova etapa de ensino. 

Agora sabe lá o que nos espera. (Lavínia) 

Sentiremos falta, mas é vida que segue. (Leandro) 
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 No capítulo abaixo será apresentado o caminho escolar percorrido pelos quatro jovens 

em suas respectivas escolas no primeiro ano do ensino médio. E como foi realizada essa 

passagem de nível de ensino.  

4.1 Perspectivas de uma nova realidade: A saída do ensino fundamental e entrada no 

ensino médio 

Através do relato dos estudantes, é possível identificar que a passagem de nível 

realizada pelos jovens ao saírem do ensino fundamental e ingressarem no ensino médio é um 

marco na nova fase escolar que apresenta significados pessoais para cada um deles.  

O fim do ensino fundamental e a entrada no ensino médio foi uma mudança 

grande na minha vida, mas foi uma mudança muito boa, eu cresci tanto na 

questão de mentalidade, responsabilidade. Vejo uma diferença muito grande 

na minha postura aqui no ensino médio, a minha forma de ver as coisas já 

não é a mesma, certas brincadeiras já não brinco mais, percebo que ganhei 

mais cabeça. (Lavínia) 

É mesmo uma mudança muito significativa eu acho. Parece que uma fase da 

vida, mais infantil acabou, e agora entrou um lado mais adulto. Percebi uma 

mudança até na forma de meus pais me tratarem. Eu acho que eles também 

me enxergam mais responsável, até mesmo pelo fato de eu passar muito 

tempo na rua, por estudar tão longe de casa, pegar duas conduções lotadas, 

eles precisam me ver como uma pessoa mais madura mesmo.  Sei lá, é essa a 

minha sensação. (Leandro) 

Ah, com a chegada ao ensino médio mudou tudo, minha rotina inteira, até 

trabalhando eu tô. O ensino médio é uma fase da vida muito diferente, não é 

só o ensino fundamental que acabou, uma fase da vida também, acho que 

chegou hora de levar as coisas mais a sério. (Caio) 

É muita mudança, a começar pela escola né, depois mudam os amigos, os 

horários, as cobranças que aumentam. Mas são mudanças necessárias, fazem 

parte, acho que precisamos para entender que estamos virando adultos. 

(Camily) 

Através dos relatos é possível observar que os jovens entendem que a chegada ao 

primeiro ano do ensino médio trouxe para eles mudanças em outras áreas de suas vidas que 

vão além do contexto escolar.  

Alguns jovens relataram que se sentiam realizados por conseguirem se matricular nas 

instituições que projetavam quando ainda cursavam o nono ano do ensino fundamental, como 

o jovem Leandro que passou no processo seletivo e conseguiu ingressar na instituição Técnica 

Federal do Rio de Janeiro. O estudante menciona na entrevista que era um sonho realizado. A 

jovem Lavínia buscou ingressar no ensino privado e conseguiu se matricular no colégio que 

projetava. 
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Os outros dois jovens tinham como objetivo ingressar em instituições técnicas, mas 

ingressaram em outras instituições públicas de ensino médio.  

A jovem Camily não conseguiu passar no processo seletivo e o estudante Caio perdeu 

o dia da inscrição da prova. Contudo, ingressaram na primeira opção de instituição estadual 

escolhida através de cadastro no site do Governo do Estado. 

 Já os outros dois jovens não conseguiram ingressar na instituição técnica, pública a 

qual gostariam. A jovem Camily não conseguiu passar no processo seletivo que fizera e o 

estudante Caio perdeu o dia da inscrição da prova. Contudo, conseguiram ingressar na 

primeira opção de colégio que realizaram pelo cadastro feito pelos jovens, no site do estado 

para ingressarem no ensino médio estadual.   

Todos os jovens mencionam gostar de sua nova instituições de ensino. Porém 

demonstra na entrevista uma grande empatia por sua escola do ensino fundamental. De um 

modo geral, afirmam que lá foi onde construíram boas amizades com os colegas de classe, 

todos os alunos como também os professores e funcionários. Os estudantes relatam ter 

professores de todas as disciplinas oferecidas que os mesmos lecionam bem os conteúdos de 

ensino.  

Uma das jovens relata que se deu conta durante o primeiro ano, já na nova instituição, 

o quanto foi bem preparada para a chegada ao ensino médio, mas não percebia isso enquanto 

cursava o ensino fundamental. Outro jovem relata que a escola o preparou para além dos 

conteúdos, começando pela inscrição no cadastro do Estado do Rio, onde se escolhe as três 

opções de instituições de ensino médio. Como se pode notar nos depoimentos: 

Primeiramente o ensino né, que foi muito bom. Eles ensinam muito bem lá, 

tem ótimos professores. Acho que foi mais por isso, que aí eu já fui bem 

preparada para o ensino médio. (Camily) 

A escola que eu estudei contribuiu me ajudando a fazer inscrição, me 

ajudando em tudo como seria, já fazendo uma preparação né, pra quando eu 

entrasse no ensino médio. (Caio) 

A estudante Lavínia, que ingressou no ensino privado, confirma que a escola do 

ensino fundamental deu base para a sua chegada ao ensino médio. Mas afirma ter sido só no 

início do ano letivo mesmo. Entretanto, posteriormente teve dificuldades para conciliar as 

matérias devido ao volume de conteúdos aplicados. 

Na questão de matéria eu tive bastante base sim. Teve muita coisa que eles 

revisaram esse ano lá na nova escola que eu tive na minha escola anterior e 

muita gente de outras escolas não teve. Então me deu bastante base de 

matéria. Só depois que ficou um pouco complicado porque a quantidade de 

conteúdos no ensino privado é muito grande. E tive que estudar muito fora 
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do horário escolar para dá conta e não ficar com notas vermelhas. (Lavínia) 

Observa-se um outro relato diferente dos outros dois primeiros jovens que ingressaram 

na instituição estadual. E da jovem que ingressou no ensino privado. É o do jovem Leandro 

que ingressou em uma instituição técnica federal do rio de janeiro.  

Como eu estudava em uma escola do município e depois passei para uma 

escola federal, em questão de matéria, a minha escola antiga não me ajudou 

tanto, mas teve uma parcela sim, uma porcentagem de ajuda, mas eu acho 

que me ajudou mais na questão de como me portar no ensino médio, de 

como seriam as coisas por parte dos professores do que por essa parte de 

matéria e toda essa coisa. (Leandro) 

Diferente dos demais estudantes, para o jovem Leandro, os conteúdos da escola de 

ensino fundamental não tiveram parcela importante no ingressar ao ensino médio. É possível 

observar, através dos relatos de três dos quatro jovens que na escola do ensino fundamental, 

os conteúdos aplicados ajudaram e serviram de base para a chegada ao ensino médio. Foram 

os dois jovens que ingressaram direto para a instituição direcionada pelo cadastro do governo 

do estado do Rio Janeiro, escolhida através da inscrição realizada pela internet.  

O jovem Leandro, que ingressou no instituto federal de educação tecnológica, relata 

que os primeiros bimestres foram os mais complicados, pois não conseguiu acompanhar o 

ritmo da instituição. O estudante informa que na escola de ensino fundamental não tinha 

dificuldades com as matérias, mas que essa realidade mudou ao ingressar no nessa instituição 

federal, principalmente com a disciplina de matemática. 

Com matemática foi muito difícil, tive que contratar um professor particular 

porque eu tive muita dificuldade mesmo. O desempenho no 1° e no 2° 

bimestre não foi tão bom, eu não estava ainda habituado ao ritmo da escola. 

Já no 3° e 4° bimestre o meu desempenho foi bem melhor e espero que 

continue a mesma coisa no 2°ano. (Leandro) 

O relato do estudante mostra que o ensino ministrado em sua escola do ensino 

fundamental era muito limitado, não lhe favorecendo assim, bons desempenhos em sua 

escolarização posterior. Tal fato, o deixou frustrado ao perceber que não bastava mais decorar 

os conteúdos de ensino para se obter uma nota alta.  

No entanto, ele só conseguiu perceber a sua atual situação educacional ao ingressar no 

ensino médio em uma instituição dita de excelência. Através das dificuldades enfrentadas na 

nova instituição, o estudante pôde perceber e avaliar a educação do ensino fundamental, 

identificando as dificuldades nesse segmento de ensino. 
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Na escola federal está sendo difícil demais, totalmente diferente da minha 

escola do ensino fundamental, onde eu só tirava notão. Se não fosse o 

professor particular eu teria reprovado. (Leandro) 

O Jovem complementa mencionando sua frustação ao descobrir que ser sempre o 

melhor aluno da escola e ter as notas mais altas, não necessariamente era a sua realidade.  

Eu não me reconheci quando vi aquelas notas baixas. Eu que sempre tirei as 

notas mais altas da turma. Percebi que eu vivia um mundinho dentro daquela 

escola do município. Agora consigo ver outro mundo. Tô correndo atrás para 

acompanhar a turma. (Leandro) 

Essa é a difícil realidade que os jovens das camadas populares enfrentam, e, no 

entanto, esse déficit não pode ser creditado unicamente aos professores. Pois se trata de um 

problema mais complexo e social.  

Segundo Bourdieu (1983) o capital cultural transmitido pela família contribui para o 

êxito ou o fracasso no sistema escolar, ou seja, os jovens que partem de uma realidade 

familiar bem estruturada que recebem apoio e uma boa instrução em casa, tem mais 

oportunidades e maiores êxitos na vida do que o jovem que parte das camadas populares com 

uma realidade social diferente. O sucesso escolar nas classes populares tenderia a ser reduzida 

por conta da falta de recursos econômicos, sociais, e principalmente culturais, consideradas 

fundamentais para um bom desempenho escolar. (NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2016, p.62 

apud SILVA, 2017, p.52)  

A noção de capital cultural impõe-se, primeiramente, como uma hipótese 

indispensável para dar conta da desigualdade de desempenho escolar de 

crianças provenientes das diferentes classes sociais, relacionando o “sucesso 

escolar”, ou seja, os benefícios específicos que as crianças das diferentes 

classes e frações de classes podem obter no mercado escolar, à distribuição 

do capital cultural entre as classes e frações de classes (BOURDIEU, 2013a, 

p. 81). 

Tendo em vista os diferentes investimentos na educação nas esferas, municipais, 

estaduais e federais o sistema educacional não deveria funcionar com essa aparente divisão na 

formação escolar. Mesmo sendo instituições de esferas diferenciadas, os conteúdos ofertados 

deveriam ser comuns a todas as instituições da mesma série, independente se o ensino é 

ofertado a nível municipal, estadual ou federal. Evitando os resultados que foram relatados 

anteriormente.  
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Os dois jovens que ingressaram no colégio estadual, instituição de ensino escolhida 

através do cadastro realizado na internet17, não possuem problemas com os conteúdos, 

matérias e disciplinas da instituição.  

As matérias são tranquilas, revi muita coisa que eu tive lá na escola ano 

passado. As vezes parecia que eu estava vendo algum professor meu da 

escola anterior explicando a matéria. Engraçado, por ser a mesma matéria 

vem logo à imagem do professor anterior na cabeça da gente. (Caio) 

As matérias são mais fáceis do que eu imaginava, se tratando de ensino 

médio né! O problema foi mesmo o tempo de aula que não tivemos, porque 

aí quando as aulas voltaram, ficou bem corrido. (Camily) 

Assim, não exigindo uma preocupação do jovem estudante que o leve a deixar a sua 

aérea de conforto, como também, não gerando um confronto que o leve a refletir sobre a sua 

escolarização e o seu meio social.  

Através dos estudantes que ingressaram no ensino técnico privado e no ensino técnico 

federal, identifica-se outra realidade. A estudante Lavínia informou que no início do primeiro 

ano do ensino médio não teve muitas dificuldades, porém nos bimestres seguintes teve que 

dedicar mais tempo aos estudos, inclusive estudando em casa.  

Ralei muito estudando para não ficar reprovada, fiquei atordoada com tanta 

coisa que eu aprendi nesse primeiro ano do ensino médio porque além de ser 

um colégio privado o ensino é técnico. É muito mais puxado esse ano foi 

operação dedicação total. (Lavínia)  

O estudante Leandro menciona que esse percurso escolar no primeiro ano do ensino 

médio se tornou um desafio a ser superado. 

 Eu vivi um dia por vez porque tive medo de não aprender as matérias mais 

difíceis que os professores davam, precisei me superar e consegui, me 

superei e fui aprovado. (Leandro) 

Cabe ressaltar que os quatro jovens estudaram em uma escola municipal que possui 

um modelo de ensino, programa Ginásio Carioca, diferenciado das outras escolas do 

município do Rio de Janeiro. 

No que diz respeito à preparação dos estudantes para ingressarem nas instituições de 

ensino médio, o jovem Leandro, estudante da instituição técnica federal, relata que não fez 

cursinho preparatório e conseguiu passar no processo seletivo da instituição com o 

aprendizado que obteve na escola do ensino fundamental. Além de estudar bastante na 

instituição, também estudou em casa. 

O estudante ingressou na instituição através do sistema de cotas do governo federal 

que disponibiliza 50% das vagas para estudantes oriundos das instituições públicas que 

                                                           
17 No endereço: http://www.matriculafacil.rj.gov.br/ 

http://www.matriculafacil.rj.gov.br/
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possuem renda per capta de até um salário mínimo e meio. A reserva de vagas é assegurada 

pela lei 12.711 de 29 de agosto de 2012 que dispõem sobre cotas em instituições federais de 

ensino técnico médio e superior. Para o jovem Leandro, a instituição de ensino fundamental 

foi primordial no acesso às informações sobre o ingresso nas instituições técnicas de ensino 

médio.  

Os quatro estudantes entrevistados informaram que tiveram acesso a tais informações 

por intermédio dos professores da instituição municipal que estudaram. Eles relataram que 

através da instituição tiveram informações sobre as formas de ingresso, sobre as vagas 

destinadas para estudantes de instituições públicas. 

Dos quatro jovens participantes das entrevistas só dois tentaram o ingresso através 

delas, Leandro e Camily. Como citado, apenas o estudante Leandro ingressou na instituição 

pelo sistema de cotas. 

O jovem Leandro, ao ingressar no colégio de ensino técnico federal do Rio de Janeiro, 

relatou que não esperava encontrar dificuldades com as disciplinas do ensino médio. Pois, 

acreditava que a sua dificuldade seria a questão do relacionamento social. 

Em relação às amizades, eu principalmente terei dificuldades, até porque 

dizem que eu sou um pouco antissocial, mas... E em relação à adaptação, às 

matérias, a forma de ensino, não, aos professores, até eu imagino que o 

ensino médio os professores são como sargentos do exército, pau é pau, 

pedra é pedra. A gente não pode rebater nada que eles dizem e assim vai. A 

gente só tem que prestar atenção no que eles falam estudar aquilo e acabou. 

(Leandro - Grupo de discussão) 

Entretanto, depois da passagem de nível realizada (a saída do ensino fundamental e o 

ingresso no ensino médio) não só o estudante Leandro, mas todos os jovens entrevistados 

puderam perceber diferenças na realidade do ensino médio, de acordo com as expectativas 

criadas por eles quando ainda estavam no nono ano do ensino fundamental. Os estudantes 

puderam perceber que as maiores dificuldades que apareceram no primeiro ano do Ensino 

médio vão além dos relacionamentos de amizades com os professores e amigos.  Como 

mencionam os estudantes na entrevista: 

Senti muito com a distância até o colégio, era pertinho de casa antes, e agora 

não é. Me surpreendi com relação aos professores, não são como sargentos 

do exército. Isso era uma imagem errada que eu tinha dos professores do 

ensino médio, mas eles cobram bastante dos alunos. Com relação a questão 

de amizades: eu às vezes passo uma imagem errada de antipático, mas 

depois as pessoas me conhecem e percebem que é só casca, no colégio atual 

também não foi diferente, no começo não fiz amizades, fiquei mesmo na 

minha ia e voltava da escola sempre sozinho. Depois não, isso ficou no 

passado, no meio do ano já tinha feito vários amigos, eu me saí muito bem 

no quesito relacionamento, estou muito mais acessível. Mas as matérias lá do 
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colégio são brabas, difíceis demais, foi a maior dificuldade que eu vivi no 

primeiro ano do ensino médio. (Leandro) 

Tive bastante dificuldade para me relacionar com as pessoas lá minha nova 

escola, assim que cheguei, afinal, eu estava chegando de uma escola pública 

em uma escola privada, pensei que não seria bem recepcionada, que as 

pessoas me tratariam com diferença e acabei me fechando, mas não foi assim 

não, foi normal, igual na minha antiga escola, a gente jovem às vezes 

demora para se soltar e fazer amizades mesmo. Mas às matérias e os 

conteúdos de ensino lá da escola são puxados pra caramba, cara, é tudo 

diferente. (Lavínia) 

Eu sou tímida e isso é uma coisa que me atrapalha quando o assunto é 

amizade, já esperava. Mas não imaginei passar pelo problema da ausência de 

aulas, poxa ficamos muito tempo sem aula e isso enrolou e dificultou muito 

para geral lá na escola. (Caio)  

Me considero tímida, isso sempre se torna um problema quando vou entrar 

em um novo ambiente sabe. Então isso eu já esperava. Mas não contava de 

encontrar tantos problemas na escola do ensino médio. Fiquei muitos dias 

sem ter aula, uma hora é greve, outra hora ocupações e outra hora falta de 

professor mesmo. (Camily) 

Portanto, o jovem que estuda na instituição técnica federal do Rio de Janeiro, 

conseguiu perceber, já estudando no primeiro ano do ensino médio, que a sua maior 

dificuldade vivenciada durante a mudança de nível, não foi a questão do seu relacionamento 

social com os amigos e os professores da instituição, mas sim na diferença encontrada nos 

níveis de exigências das disciplinas e conteúdo da instituição de ensino médio e pôde sentir 

como isso impactou no seu percurso educacional. 

Já a jovem Lavínia, que optou pelo ensino técnico privado, afirma que a sua 

sociabilidade e adaptação ao novo ambiente escolar, como o nível de exigência encontrada na 

instituição privada, foram às dificuldades encontradas na passagem de nível do ensino 

fundamental para o ensino médio.  

Por ser oriunda de uma escola pública e ingressante em uma instituição particular, a 

estudante trouxe em sua bagagem alguns rótulos que dificultaram o seu relacionamento com 

os seus colegas daquela instituição de ensino no início do ano. Pensou que por ser aluna da 

rede pública os estudantes da rede privada não aceitariam a sua presença no meio social. A 

estudante pensou que a instituição privada não era o seu lugar, pois ela sentia desconforto e 

medo de ser excluída por outros alunos. 

Para ela, esta instituição oferece uma excelente bagagem cultural, diferente da sua 

escola de ensino fundamental, o que gerava este pensamento. Entretanto, com o passar do 

tempo a estudante construiu amizades com os demais estudantes da instituição. No que diz 
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respeito ao conteúdo, ela relata que estudou muito para acompanhar o ritmo de estudos na 

nova instituição. 

Sendo sincera, você sabe que colégio particular tem essa diferença né, tive 

dificuldades em algumas matérias, mas acabou que com muito esforço, 

depois eu consegui acompanhar. (Lavínia) 

O estudante Caio e a estudante Camily também mencionam a dificuldade de 

relacionamento com os estudantes de suas instituições de ensino médio. 

Me acharam muito metido lá na escola. Depois isso mudou graças a Deus! 

(Caio) 

Tive dificuldade para me soltar e fazer amizade nos primeiros meses. Foi 

difícil, mas eu consegui. (Camily) 

 

Estes dois estudantes também relatam outras dificuldades, que não foram mencionadas 

pelos estudantes Leandro e Lavínia. A falta de professores, greves e as ocupações foram 

algumas das dificuldades citadas. 

Além das dificuldades de assimilação dos conteúdos e questões de sociabilidade, os 

estudantes entrevistados relatam outras dificuldades. Os jovens que estudaram o primeiro ano 

do ensino médio na instituição federal e na instituição da rede privada tiveram dificuldades 

em acompanhar o ritmo de ensino das suas respectivas instituições, devido à quantidade de 

matérias que existe em seus currículos. Já os dois outros jovens das instituições estaduais, não 

apresentaram nenhuma dificuldade com os conteúdos e matérias aplicados em suas 

instituições até o início das greves e ocupações mencionadas anteriormente. 

As atividades ocorridas em busca de uma educação de qualidade na rede estadual 

interferiram no percurso escolar dos estudantes da pesquisa. Eles mencionam que ficou um 

período sem aulas, e no seu retorno, as matérias foram passadas de forma rápida pelos 

professores não existindo tempo para que ocorressem revisões. Como também, os conteúdos 

eram extensos diante do curto tempo que existia para terminar o ano letivo, agravando ainda 

mais com a falta de professores de algumas disciplinas. 

Porque antes de começar a greve e já tinham poucos professores, e depois 

quando começou a greve eles diminuíram ainda mais. Não tinha professores 

de filosofia, sociologia, de outras matérias. Então, depois no final do ano foi 

bem ruim porque tiveram que passar a matéria correndo e teve gente que não 

acompanhou. Eu até mesmo, não acompanhei direito, mas depois foi tudo 

bem. Graças a Deus. (Camily) 

Diante do exposto, foi possível observar que a passagem de nível causou mudanças 

nas rotinas e nas perspectivas, criadas quando os estudantes ainda estavam no ensino 
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fundamental, sobre as instituições de ensino médio. Entretanto, tais perspectivas não foram 

correspondidas 

Conclui-se que de fato, a falta de articulação entre as diferentes fases da educação 

básica e a difícil situação das instituições do ensino médio estadual, são umas das principais 

dificuldades encontradas pelos jovens que concluíram o 9º ano e estão cursando o ensino 

médio.  

4.2 Lidando com os novos hábitos  

a) Horário 

A chegada no ensino médio trouxe mudanças na vida dos estudantes, entre elas o 

horário da nova instituição. Eles mencionam que no ensino fundamental estudavam em 

horário integral, desse modo, tinham apenas a noite livre e optavam por ficar em casa devido 

ao cansaço da rotina do colégio. Nas instituições de ensino médio, o período de aulas não é 

integral, desse modo, conseguem acrescentar outras atividades em suas rotinas.  

Todos estudantes afirmam que sentiram diferença no horário quando ingressaram no 

ensino médio. A jovem Letícia relata as mudanças que teve em sua rotina ao iniciar esse novo 

período, entrou em um curso de inglês e na academia.  

Com a chegada ao ensino médio tudo, tudo mudou em meu dia, consegui 

incorporar outras coisas a minha rotina, mas em períodos de prova parece 

que estudo de forma integral novamente. Eu chego, almoço e fico o dia todo 

estudando. Tem dia que eu saio 12:00, tem dia que eu saio 13:00. Aí eu 

chego almoço, descanso um pouquinho e continuo estudando direto até 

20:00 ou as vezes até 22:00. 

O estudante Caio relata: 

Antes eu estudava em horário integral, parece até besteira, mas foi uma 

mudança muito grande para mim voltar a estudar no horário normal, porque 

é meio período, na parte da manhã das 7:00 a 12:00. Aí pensei e agora o que 

eu vou fazer com esse tempo?  

É bom ter esse horário livre porque posso fazer outras atividades, agora esse 

ano de 2017, pretendo fazer um curso de inglês ou informática, porém senti 

muito a falta de estar dentro da escola com os meus amigos. 

Para Camily o novo horário possibilitou mais tempo de dedicação à leitura 

Foi diferente pra mim está as tardes em casa. E agora eu estudo mais dentro 

de casa, comecei a ler mais também, a minha professora de português cobra 

bastante leitura de livros, ela pedia para a gente ler muito, então isso 

influenciou bastante a minha vida. Comecei a ler muito mais livros do que 

lia antes. 

O estudante Leandro, mencionou ter vivenciado algumas alterações em toda a sua 
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rotina com a entrada no ensino médio, além do horário integral, houve também a mudança no 

turno.  

b) Deslocamento para instituição de ensino médio 

Para Camily, a mudança na rotina veio também através do deslocamento até a 

instituição. Anteriormente não era necessário deslocar-se de ônibus para instituição escolar de 

ensino fundamental, o que é necessário atualmente na instituição de ensino médio.  

Mas pegar ônibus lotado todos os dias para chegar à escola e depois voltar 

para casa é bem pior do que eu estava esperando, os ônibus só andam lotados 

e tudo caindo aos pedaços. Acho que temos que ter maior força de vontade 

para estudar nesse país. 

O estudante Leandro relata suas principais dificuldades no deslocamento de casa para 

o colégio e do colégio para casa. 

 

Eu acho que mudou tudo que eu possa imaginar no meu cotidiano porque no 

ensino fundamental eu estudava em horário integral, ia a pé para casa e só. E 

esse ano agora eu levo mais de uma hora para chegar na escola, pego 

transporte público lotado. Também tem um dia na semana que eu acordo 

super cedo para ir para a escola porque eu fico o dia inteiro. Não tem mais 

comida de graça, eu tenho que pagar toda a minha comida na escola. Tem 

vários colegas de várias partes do rio de janeiro. Mudou completamente 

tudo. 

De acordo com o relato do estudante Leandro a questão do seu deslocamento para 

chegar à instituição se tornou cansativo diante do tempo gasto e do meio de transporte 

utilizado. Já que mora em um bairro localizado na zona oeste do Rio de Janeiro e estuda em 

uma instituição federal localizada na zona norte, ele precisa pegar duas conduções, ônibus e 

trem. O estudante afirma já chegar cansado na unidade educacional. Desse modo, estudar 

longe de sua residência é um desafio, sendo necessária a superação diária dessas provas. 

c) Alimentação 

O estudante Leandro relata a questão da alimentação como uma dificuldade, visto que 

instituição não oferece refeições. Ou seja, para que ele permaneça na instituição de ensino 

médio é preciso ter o suporte financeiro de sua família, custeando as suas despesas. 

Tenho que pagar pela comida agora que estudo na instituição federal porque 

lá não tem merenda. E se não fosse o apoio dos meus pais, mesmo passando 

na prova eu não teria como estudar nesse colégio. 
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d) Suporte familiar 

Foi observado na vida dos jovens da pesquisa as provas que eles precisam superar 

diariamente para permanecerem estudando.  Como também, a existência do suporte que eles 

recebem de suas famílias. 

O papel do suporte que a família desempenha na vida desses estudantes é fundamental. 

É por ação dela que alguns benefícios se efetivam na vida dos indivíduos. É também entre a 

gratidão e cobrança que parte da conquista desses estudantes ocorrem. Segundo Martuccelli 

(2002): 

É importante considerar que os suportes podem ser “materiais ou 

simbólicos, próximos ou distante, consciente ou inconscientes, 

ativamente estruturados ou ativamente sofridos, sem reais em seus 

efeitos e sem os quais, estritamente falando, o indivíduo quase não 

subsistiria. (p. 64) 

 

A jovem Camily afirma, mesmo após o ingresso no ensino médio, continua 

encontrando apoio e suporte familiar para continuar seu percurso educacional. Relata que seus 

pais ajudaram no processo de inscrições das provas realizadas, com orientações e apoio 

material. Além disso, o apoio familiar foi fundamental quando a jovem não conseguiu passar 

nos processos seletivos para ingressar nas instituições federais de sua escolha. Ela menciona 

ter chorado e no momento pensou em não prestar outros concursos. Porém seus pais e irmãos 

a reanimaram, dando forças para ela continuar a caminhada educacional.  A jovem possui um 

irmão e uma irmã que está cursando o ensino médio na mesma instituição. E o irmão cursa o 

ensino superior em uma instituição privada 

É possível perceber que a família possui papel importante na vida da estudante, seja 

ele financeiro ou pessoal  

Entende-se que sua irmã pôde trazer para a jovem da pesquisa referências sobre essa 

instituição estadual  

O jovem Caio também afirma ser a família o seu suporte para todos os momentos. 

Eu me espelho muito no meu pai, que infelizmente não tem nível superior, 

mas trabalha de sol a sol como vendedor para me proporcionar melhores 

estudos e ter uma situação financeira melhor do que a dele. Ele e a minha 

mãe são os meus suportes na vida. 

A jovem Lavínia recebe apoio financeiro e afetivo da sua mãe, da sua avó e do seu 

padrasto. Ela menciona que a sua mãe e seu padrasto trabalham muito para poder pagar a sua 

instituição de ensino médio, pois perceberam que seria muito desgastante para ela estudar 

longe de casa, pegar ônibus e até mesmo trem lotado. A estudante afirma que gostaria de 
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prestar concurso para uma instituição técnica, pública, mas que não existe nenhuma próxima 

de sua residência 

A estudante menciona que durante o período de provas, vai dormir muito tarde e a sua 

avó sempre faz um lanchinho e um cafezinho para mantê-la acordada. E para motivá-la, deixa 

sempre uma frase dizendo: “Vai valer a pena minha neta querida, vai valer a pena”.  

A estudante ficou emocionada ao relatar o carinho de sua avó, o suporte e apoio 

recebido por sua família na caminhada educacional.  

O jovem Leandro também vê em sua família suporte para sua caminhada educacional. 

Relata que é filho único e que seus pais optaram dessa forma para que pudesse fornecer a ele 

os melhores recursos possíveis. Complementa dizendo que o seu pai e sua mãe ajudaram a 

escolher as instituições que ele prestaria concurso, ajudaram também na escolha da instituição 

em que ele ingressou, visto que o jovem passou nos processos seletivos para duas instituições 

federais 

No momento em que o estudante teve muita dificuldade com as matérias lecionadas no 

primeiro ano do ensino médio, seus pais mais uma vez, ofereceram apoio pagando professor 

particular. Ele menciona que seus pais não possuem condições financeiras para isso, porém 

estão sempre se esforçando para ajudá-lo a prosseguir nessa caminhada.  

Dentre os estudantes entrevistados, Leandro foi o único que conseguiu ingressar em 

uma instituição federal por meio de cotas. Diante disso, foi perguntado se tal política 

contribuiu para o seu ingresso nessa instituição de ensino. E o jovem menciona que o sistema 

de cotas não busca favorecimento, e sim a igualdade nas competições através de um sistema 

igualitário no processo seletivo, pois ele teve a oportunidade de competir com os estudantes 

oriundos da escola pública, se não houvesse a sistema de cotas ele iria competir com 

estudantes advindos das escolas privadas consideradas de excelência.   

Eu competi com pessoas que eu estava habilitado a competir, porque se não 

fosse os sistemas de cotas eu estaria competindo com pessoas dos melhores 

colégios do rio. Apesar de a minha escola anterior do município do rio ser 

uma boa escola, não está equiparada com essas outras escolas particulares. 

Então, não acho que o sistema de cotas ajuda, ele não dá nada de mão 

beijada, ele apenas balanceia os dois lados, equilibra os dois polos do 

concurso, então não é ajuda. Penso que é uma coisa justa, pois é uma forma 

de integrar as pessoas pardas, negras, indígena, de classe baixa, dando 

oportunidade para elas ascender socialmente. (Leandro) 

A família apareceu entre os jovens pesquisados como fonte de apoio em todas as 

etapas de ensino percorrida. Entende-se que o sucesso escolar está ligado aos suportes e 

apoios recebidos. 
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A família por intermédio de suas ações materiais e simbólicas, tem um papel 

importante na vida escolar dos filhos, e este não pode ser desconsiderado. 

Trata-se de uma influência que resulta de ações muitas vezes sutis, nem 

sempre conscientes e intencionalmente dirigidas (ZAGO, 2011, p.20).  
 

Nota-se que o esforço dos jovens ao alcançar o objetivo de ingressar no ensino médio 

em seu percurso educacional foi alcançado, como também, o papel fundamental de suas 

famílias oferecendo todo suporte e apoio ao longo de sua escolarização.  

e) Mercado de trabalho 

Observei durante a entrevista que o estudante Caio começou a trabalhar para ajudar 

em casa. No grupo de discussão percebi esse mesmo interesse. E mesmo após ingressar no 

ensino médio, seu pensamento não mudou. Entretanto, através dos seus relatos é possível 

perceber, que a necessidade de acesso ao mercado de trabalho, parte do jovem e não de seus 

pais.  

 

A convivência entre os integrantes da família é um processo de recriação 

tanto de representações quanto de formas de relacionamento e de busca de 

novas estratégias de sobrevivência para enfrentar dificuldades, como ocorre 

com famílias de classes populares. (GUIMARÃES e ROMANELLI, 2002, p. 

118)  

O estudante menciona que vê todo o sacrifício diário que os seus pais fazem para 

manter a casa. O seu pai, representante de cosméticos, sai cedo todos os dias para vender 

produtos e conquistar novos clientes, quando chega a casa realiza alguns serviços de 

marceneiro. Sua mãe é do lar e produz alguns crochês para complementar na renda. É 

perceptível no jovem Caio a vontade de ajudar seus pais em forma de agradecimento por todo 

apoio e suporte recebido. 

Meu pai trabalha duro, todos os dias para não faltar nada em casa, nunca fica 

parado. Quando vou ver já to eu lá o ajudando, passando os produtos que ele 

precisa organizar na venda dos produtos de cosméticos. Tenho muito 

orgulho dele e da minha mãe, que é dona de casa, mas ajuda meu pai 

vendendo crochê. (Caio) 

O estudante menciona que gostaria de obter um emprego de carteira assinada, para ter 

os seus direitos trabalhistas garantidos, como férias e décimo terceiro. Como não conseguiu 

esse emprego, foi trabalhar com seu pai com a venda de produtos para aumentar a renda 

familiar. 

Não consegui emprego para assinar a minha carteira, mas graças a Deus esse 

meu trabalho tem me dado uma ajuda, venda de perfume. (Caio) 
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Complementa mencionando que sente necessidade em trabalhar para ajudar a sua 

família.  

Infelizmente não consegui estudar na escola técnica. Então, me sinto na 

obrigação de fazer alguma coisa para ajudar em casa. Vejo o meu pai 

trabalhar direto de sol a sol, preciso ajudar, sou um homem né. 

O estudante Caio revela que o seu trabalho com vendas não atrapalha na rotina de 

estudos. Para o estudante é motivante trabalhar com seu pai, pois percebe a importância dos 

estudos para conseguir uma realidade diferente. Para que assim, no futuro, concretize seus 

projetos de vida.  

Eu tive que começar a trabalhar cedo, ainda no ensino médio, necessidade 

né! Tô trabalhando e ajudando ao meu pai, tô aprendendo uma profissão né, 

não acho que está atrapalhando os meus estudos. Acredito que é trabalhando 

que crescemos e melhoramos em todos os sentidos. Mas continuo focando 

nos meus estudos para conseguir me especializar, ter uma profissão e um 

futuro melhor. 

Através da análise é possível perceber que a realidade dos outros três jovens é 

diferente da realidade de Caio.  

Os jovens Leandro, Camily e Lavínia, não ingressaram ao mercado de trabalho no 

primeiro ano do ensino médio e, segundo eles, estão se dedicando totalmente aos estudos 

Quando pergunto se as chances de conseguir um emprego aumentaram após o ingresso 

no ensino médio. As respostas de Camily e Caio, que estudam na mesma instituição estadual, 

são parecidas.  

Não, acho que continua a mesma coisa, sabe? Porque não mudou muita 

coisa. Eu só adquiri um pouco mais de conhecimento. Foi muito corrido esse 

ano na escola devido a tudo que passamos. Sinceramente, nada mudou na 

questão profissional. (Camily) 

Caio menciona que o ensino médio não acrescenta na sua vida profissional, pois não 

tem o ensino técnico. 

O jovem lamentou, em diversos momentos da entrevista, não ter conseguido ingressar 

no ensino técnico. E destaca a importância da capacitação para o mercado de trabalho. 

Acho que não mudou nada, nós não temos um ensino técnico, e eu não 

consegui até agora fazer um curso por fora da escola, eu tenho muita vontade 

de fazer é o de informática. Então para aprender informática, que eu sei um 

pouco menos que o básico, seria muito bom fazer até porque hoje tudo se 

utiliza informática. Você vai trabalhar como recepcionista precisa saber 

informática, você vai trabalhar como administrador precisa saber 

informática, então um curso de informática era o que eu queria fazer, um 

curso de inglês também seria muito bom porque eu comecei a fazer, mas não 

conclui, infelizmente. E agora não to tendo condições de fazer porque é 
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muito caro né. Mas eu tenho uma vontade muito grande de conseguir fazer 

um curso logo, porque no ensino médio eles não ensinam isso. Mas o 

mercado de trabalho nos cobra. (Caio) 

Já para Lavínia as suas chances de conseguir um emprego após a entrada ao ensino 

médio aumentaram.  

Aumentaram, assim não vou te dizer por questão de experiência porque eu 

nunca trabalhei, mas por questão didática, vamos supor: se eu tiver que fazer 

uma prova em um emprego, consigo. Agora de experiência de vida não 

tenho não porque nunca trabalhei. Queria né, mas não tem nem condição 

agora. Tenho que me dedicar aos meus estudos enquanto ainda posso só 

fazer isso. (Lavínia) 

Analisando o relato da jovem Lavínia é possível identificar diferença na sua fala 

quando comparada com aos outros jovens acima. Enquanto Camily e Caio percebem que não 

estão sendo preparados pela instituição de ensino médio para o ingresso no mercado de 

trabalho, Lavínia enxerga em sua instituição de ensino privado esse potencial, pois realiza 

formação técnica na área de Enfermagem. Para o estudante Leandro o ensino médio ampliou 

suas chances de ingressar no mercado de trabalho, devido ao ensino técnico. Entretanto, ainda 

não teve acesso às matérias relacionadas a esse ensino. 

A LDB em seu art.35º, apresenta as finalidades do ensino médio, e entre elas encontra-

se: “A preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar 

aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de 

ocupação ou aperfeiçoamento posteriores”. Diante disso, o ensino no colégio estadual dos 

estudantes Caio e Camily parece não está em concordância com essas as finalidades 

apontadas pela LDB. 

4.3 Os jovens do ensino médio e suas perspectivas de futuro 

Os jovens concluintes do ensino médio são desafiados a pensar no futuro sobre a 

formação técnica ou a inserção na universidade. Esse momento pode ser marcado por 

incertezas e dúvidas do caminho a ser percorrido, já que a necessidade de ingresso no 

mercado de trabalho pode ocorrer antes da conclusão da do ensino médio. 

Neste capítulo será possível conhecer o que os jovens participantes desta pesquisa 

almejam para o seu futuro. Assim como, sobre as contribuições que as instituições de ensino 

médio, no que se refere ao crescimento pessoal e profissional desses jovens.  

Eles nos preparam para o que encontraremos lá fora do espaço escolar. Estou 

sendo bem capacitada. Demais. A base que eu estou tendo para o ENEM 

você fica de boca aberta. (Lavínia) 
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Para o jovem Leandro, a instituição federal que estuda proporciona o acesso ao 

conhecimento, estando assim, preparado para os desafios. Ele reconhece que a sua formação 

educacional é voltada para o mercado de trabalho e menciona que ganhou mais 

responsabilidade durante o primeiro ano do ensino médio.  

O ensino de lá é muito bom, eu estou sendo muito bem preparado, os 

professores só passam questão de concurso para a gente. É uma escola muito 

boa, vai contribuir muito para o meu futuro tanto na minha vida quanto na 

minha profissão e nas coisas que eu almejo. Aprendi a ser muito mais 

responsável. (Leandro) 

Leandro explica que a sua responsabilidade está voltada para sua autonomia e 

compromissos com a sua formação educacional. Estudar longe de casa, conviver em um novo 

ambiente educacional, construir novas relações de sociabilidade, contribuíram para que ele 

assumisse maiores responsabilidade, maturidade e liberdade para decidir sobre a sua vida. 

Já os outros dois jovens, Caio e Camily, estudantes de instituições estaduais, relatam 

que elas não preparam para o futuro. Para eles, as greves e as ocupações influenciaram no 

percurso educacional e citam o governo como culpado.   

 

 

Esse ano não contribuiu nada, por tudo que aconteceu na escola. O governo 

também não contribuiu quando anuncia uma crise no estado. Junto a isso, 

tivemos a greve, a ocupação, a falta de professores. Então, o meu ano foi 

uma bagunça. Pela primeira vez na minha vida eu soube o que é um caos 

dentro da escola, mas tem muitos professores que nos apoiam, que mesmo 

nesses momentos difíceis, eles permaneceram do nosso lado nos ajudando, 

dando aulas de reposição, para que conseguíssemos acabar o ano. (Caio) 

A questão de estudo foi bem fraca, ficamos tempos sem aula, mas tive bons 

professores e reposições que infelizmente não deram conta do conteúdo. 

Olha esse governo ninguém merece. (Camily) 

Ressalto que, embora esses jovens estudem em instituições que foram ocupadas esses 

jovens entrevistaram não participaram da ocupação ocorrida nas mesmas. 

a) Preparação para ingresso no ensino superior 

O Exame Nacional do ensino médio (ENEM) é uma avaliação realizada pelos 

estudantes ao fim do ensino médio para ingresso em instituições superiores através do 
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Sistema de Seleção Unificada (SiSU)18, Programa Universidade para Todos (ProUni)19 e o 

Fundo de Financiamento Estudantil (Fies)20. 

Quando pergunto aos estudantes se possuem interesse em prosseguir os estudos após a 

conclusão do ensino médio, todos demonstraram interesse. Eles relatam o desejo em realizar a 

prova do ENEM para ingresso em universidades públicas.  

Entretanto, a jovem Camily, lamenta que a educação recebida, em sua instituição de 

ensino médio, não visa a preparação para os exames para acesso ao ensino superior. 

Quero sim fazer a prova do Enem. Mas percebo que não estou sendo 

preparada para isso, pelo menos agora no primeiro ano, tomara que depois as 

coisas melhorem lá na escola porque me preocupo muito com meu futuro. 

(Camily) 

Para o jovem Caio, a prova do ENEM é uma grande oportunidade para ingressar na 

faculdade. 

Me preparar para o Enem é me preparar para o passo mais importante da 

minha vida, até porque o Enem vai me levar onde eu quero chegar, a 

faculdade. (Caio) 

O jovem acredita que a instituição estadual onde estuda, mesmo apresentando alguns 

problemas relacionados à qualidade de ensino, possui bons professores e consegue, em 

algumas disciplinas, preparar os estudantes para a prova do ENEM. Entretanto, pretende 

realizar um curso preparatório para sanar seus déficits educacionais. 

Em relação a algumas matérias eu creio que vou conseguir me sair bem 

porque tenho alguns bons professores, em relação a outras eu já não acredito, 

terei que correr atrás, fazer cursinho. (Caio) 

 Caso não consiga ingressar na instituição pública, o estudante deseja ingressar na 

instituição privada com bolsa de estudos. Caso não consiga bolsa, planeja trabalhar para 

custear o curso superior. 

O estudante Leandro menciona que pretende fazer a prova do ENEM e ingressar na 

faculdade. Ele costuma realiza questões de prova antigas, porém não tem pressa em realizar a 

                                                           
18 “O Sisu é o sistema informatizado do Ministério da Educação por meio do qual instituições públicas de ensino 

superior oferecem vagas a candidatos participantes do Enem.” Disponível em: http://sisu.mec.gov.br/ Acesso 

em: 23/07/2017  
19 “É um programa do Ministério da Educação, criado pelo Governo Federal em 2004, que oferece bolsas de 

estudo integrais e parciais (50%) em instituições privadas de educação superior, em cursos de graduação e 

sequenciais de formação específica, a estudantes brasileiros sem diploma de nível superior.” Disponível em: 

http://siteprouni.mec.gov.br/ Acesso em: 23/07/2017 
20 “O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) é um programa do Ministério da Educação destinado a financiar 

a graduação na educação superior de estudantes matriculados em cursos superiores não gratuitas na forma da Lei 

10.260/2001. Podem recorrer ao financiamento os estudantes matriculados em cursos superiores que tenham 

avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação.” Disponível em: 

http://sisfiesportal.mec.gov.br/?pagina=fies Acesso em: 23/07/2017 

http://sisu.mec.gov.br/
http://siteprouni.mec.gov.br/
http://sisfiesportal.mec.gov.br/?pagina=fies
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prova do ENEM, pois na instituição federal que o jovem estuda, o ensino médio tem duração 

de quatro anos. 

Sim, tenho a pretensão de realizar o ENEM, mas como eu tenho quatro anos 

de ensino médio, no instituto federal são quatro anos, eu estou bem tranquilo 

em relação a isso porque tenho mais tempo para pensar e mais tempo para 

fazer as coisas. Eu ainda não sei como vou me preparar para o ENEM, não 

sei se vou fazer algum curso ou vou estudar por conta própria para ingressar 

em uma universidade pública, ainda não me decidir. (Leandro) 

Os jovens Letícia e Leandro mencionam se caso forem aprovados nos exames e 

ingressarem no ensino superior, se necessário, irão receber o suporte financeiro da família 

para complementar os gastos com a faculdade. 

Eu tenho que passar no ENEM, senão, não sei como vai ser. (Camily) 

Esse exame do ENEM, é a oportunidade da minha vida, tenho que conseguir 

passar bem. Afinal, disso depende a minha vida profissional. (Caio) 

Através das entrevistas realizadas com os estudantes, após um ano do grupo de 

discussão, foi possível perceber que o interesse dos estudantes em investir apenas na 

formação educacional mudou. 

b) Escolha entre mercado de trabalho e ensino superior 

Quando pergunto aos estudantes se ao término do ensino médio pretendem trabalhar 

ou ingressar na universidade, os estudantes mencionam como a primeira opção o acesso à 

universidade. Mas também pretendem trabalhar, conciliando o trabalho com os estudos. 

Para Camily não é só estudar de graça, a estudante sabe que precisara arcar com os 

custos dos materiais e também os seus custos pessoais. Por isso afirma que pretende trabalhar 

para conseguir estudar e conquistar uma profissão. Devido às condições financeiras da 

família, a jovem acredita que seus pais não poderão custear esses gastos, então afirma que 

sem trabalhar não vai conseguir realizar o sonho de cursar uma universidade. 

 A Jovem pretende estudar Biologia e ingressar na Universidade Rural do Rio de 

Janeiro (UFFRJ). Conseguir emprego nessa área de estudo e também viajar para conhecer 

alguns estados do Brasil. Menciona nunca ter conseguido viajar para fora do Rio de Janeiro 

por falta de condições financeiras de seus pais. 

Olha, tentar a universidade para mim é prioridade, mas se eu conseguir fazer 

a universidade e trabalhar, melhor ainda. Mas com certeza a universidade 

vem em primeiro lugar me esforçarei para conciliar com o trabalho. Se não 

acho que não conseguirei estudar. (Camily) 
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O estudante Caio menciona o desejo de ingressar na Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ), onde pretende cursar Administração de empresas. Ele acredita que através 

desse curso conquistará uma vaga em uma empresa grande e conceituada, assim terá um 

salário alto e mudará a sua atual realidade de vida. 

Pretendo fazer a universidade se conseguir trabalhar. Sei que vai ser 

cansativo, mas eu vou tentar. Vou tentar porque nada acontece se não tem 

dinheiro, então mesmo se estiver ganhando um salário mínimo ou menos, se 

eu puder não só para ajudar em casa, mas também para ajudar nos meus 

estudos, se eu precisar fazer algum tipo de curso ou viagem para poder 

estudar em outro lugar. Eu vou tentar trabalhar e fazer a universidade junto. 

(Caio) 

A jovem Lavínia parece estar decidida a conseguir uma vaga na universidade através 

do ENEM. Contudo, não se importa se não for possível ingressar na universidade na primeira 

tentativa 

Relata não ter preferência por instituição desde que seja pública, pois acredita não 

conseguir custear esse curso na faculdade privada sem a ajuda financeira de seus familiares ou 

bolsas de estudos.  

Preciso passar em uma faculdade pública, não tenho preferência por alguma 

específica, eu quero é entrar, porque não terei condições de arcar com uma 

faculdade sozinha, precisaria de uma bolsa de estudos ou da ajuda dos meus 

pais.  

A estudante complementa mencionando ter planos para o seu futuro profissional. 

 

Vou tentar a universidade. Olha, quero tentar o ENEM. Eu quero muito me 

formar. Mas não vou ficar esperando só pelo resultado do ENEM. Caso eu 

não consiga a pontuação necessária, vou trabalhar, porque depois que me 

formar no ensino médio eu pretendo arrumar um emprego, se sair o resultado 

que eu queria, faço a faculdade de enfermagem, se eu não conseguir eu 

continuo trabalhando e tento outro ano de novo. Aí não conseguindo eu tento 

pagar né, só não sei se vou conseguir. (Lavínia) 

O estudante Leandro, tem o interesse em ingressar na universidade através prova do 

ENEM. Deseja estudar e trabalhar durante a sua graduação. O relato se difere dos outros 

jovens da pesquisa quando ele menciona ter o interesse em estudar fora do país. 

Eu gostaria muito de conseguir estudar fora do país. Não sei se nível 

superior ou um curso específico em alguma área que possa me acrescentar 

profissionalmente.  Acredito ser essa uma grande oportunidade cultural na 

vida de todas as pessoas. 

Bom, com a realização do ENEM, se eu passar para alguma universidade, eu 

pretendo fazer os dois: trabalhar e estudar em uma universidade, mas 
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depende muito também, pois penso em trabalhar e com o dinheiro pagar uma 

faculdade e também penso na possibilidade de estudar lá fora, ou seja, se eu 

for estudar lá fora não sei se eu vou precisar trabalhar depende da bolsa, tem 

várias coisas que dependem, mas pretendo fazer os dois, estudar e trabalhar. 

(Leandro) 

A partir das análises acima, esses jovens possuem perspectivas de futuro que se 

relacionam com a inserção na universidade e com o ingresso ao mercado de trabalho para 

atender as dificuldades materiais de permanência no ensino superior, o trabalho é citado como 

estratégia de permanência para custeio desses gastos.  
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CONCLUSÃO 

A pesquisa foi realizada com os estudantes que cursavam a última etapa do ensino 

fundamental e ingressaram no primeiro ano do ensino médio e buscou compreender como foi 

para eles e elas vivenciar essa experiência em seu percurso escolar. Foi possível identificar 

que essa passagem de nível de ensino é acompanhada por mudanças e novas experiências que 

interferem em suas vidas.  

Os instrumentos metodológicos adotados foram importantes para compreensão dos 

fatos ocorridos no percurso de escolarização desses estudantes. O primeiro instrumento 

utilizado foi uma ficha de identificação, aplicada com o objetivo de conhecer os estudantes do 

nono ano do ensino fundamental. O segundo instrumento, o grupo de discussão, proporcionou 

conversa sobre o cotidiano escolar, suportes e dificuldades vivenciadas no nono ano do ensino 

fundamental. Permitiu também inventariar perspectivas de futuro. A terceira metodologia 

consistiu na realização de entrevistas individuais com alguns desses estudantes que 

participaram do grupo de discussão, a fim de verificar se os objetivos e as suas perspectivas 

frente ao ingresso no ensino médio foram alcançados.  

Nesta pesquisa, os estudantes revelam obstáculos atravessados no percurso da 

escolarização, como a questão da sociabilidade que é apontada como uma dificuldade na 

relação com o outro. Esse problema é mencionado por alguns estudantes que cursavam o nono 

ano do ensino fundamental e por aqueles que já tinham ingressado no primeiro ano do ensino 

médio. Essa inserção ao novo espaço escolar gerou insegurança sobre as novas relações de 

amizades dos jovens e o medo de não ser aceito nesse meio social, no entanto, os estudantes 

perceberam que essa dificuldade de sociabilidade foi superada com a construção de amizades 

iniciadas nesse espaço escolar.  

Outra dificuldade mencionada pelos estudantes refere-se ao deslocamento entre a sua 

moradia e a instituições de ensino. Eles relatam que esse fato interfere na sua vida escolar, 

pois o dispêndio desse tempo poderia ser aproveitado com a maior dedicação aos estudos. 

 Apenas um estudante mencionou a dificuldade com as condições financeiras ao ter 

que custear as despesas com a alimentação, já que a instituição federal em que realiza o 

ensino médio não lhe oferece refeição.  

A dificuldade com os conteúdos e as matérias lecionadas no primeiro ano do ensino médio foi 

vivenciada por apenas dois estudantes, o que ingressou na instituição federal e a estudante que 
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ingressou no colégio privado. O estudante do colégio federal relata que ao ingressar nessa 

instituição, apresentou dificuldades com relação à notas baixas, pois não conseguia 

acompanhar o ritmo de estudo do colégio. Entretanto, essa insegurança foi suprida com o 

suporte (Martuccelli, 2007a) proporcionado por sua família no custeio de um professor 

particular que possibilitou ao estudante modificar as suas notas e concluir o primeiro ano do 

ensino médio com êxito. 

  Observou-se que o sistema de cotas utilizado pelo estudante para ingressar no ensino 

médio também foi suporte em sua trajetória escolar. O sistema de cotas destinado a alunos 

oriundos da escola pública, ao corrigir distorções na competição entre os candidatos, produz 

maior equidade no processo seletivo para o ingresso às instituições federais.   

 Já a estudante que ingressou no ensino privado menciona que no início não encontrou 

dificuldades, porém ao decorrer dos dias não estava sendo possível acompanhar o ritmo de 

estudos e trabalhos exigidos pelo colégio. 

Outros dois estudantes que ingressaram no colégio estadual mencionam não terem 

vivenciado essa dificuldade com o ensino e a aprendizagem. Contudo, as suas dificuldades se 

relacionam com a questão da greve dos professores e as ocupações dos alunos a escola como 

fatores que afetaram a forma como os professores transmitiam os conteúdos. 

O grupo de discussão apontou questões importantes sobre as perspectivas dos estudantes 

quanto à escolha das escolas do ensino médio. De um modo geral, mencionaram que a escola 

municipal onde cursaram o ensino fundamental oferecia informações relacionadas aos 

processos seletivos de escolas técnicas do Rio de Janeiro, como período de inscrição e data de 

prova. Nesta escola era desenvolvido o Programa Ginásio Carioca. A percepção dos 

estudantes foi a de que a escola e seus professores proporcionaram informações que teriam 

ampliado campos de possibilidades e melhorado suas condições de escolher a escola de 

ensino médio para a continuidade dos estudos.  

 No entanto, notou-se na entrevista que esse objetivo não foi alcançado por todos os 

estudantes por diversos fatores como: a perda do prazo de inscrição, preferência de estudar 

em uma instituição próxima de sua moradia e a não aprovação no processo seletivo. 

Apenas um dos estudantes entrevistado conseguiu ingressar em uma instituição 

federal. Porém, aqueles que não conseguiram ingressar no ensino médio técnico, 

ingressaram no colégio estadual escolhido como primeira opção no cadastro de escolas do 
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estado do Rio de Janeiro, realizado pelo site na internet. Com exceção da estudante que 

priorizou o ensino privado próximo de sua residência por decisão em comum com seus 

pais. 

Os estudantes entrevistados que ingressaram nas instituições estaduais mencionam 

gostar de seus atuais colégios, porém reconhecem as dificuldades vivenciadas nessa rede de 

ensino. Essas dificuldades causam um sentimento de frustração entre os estudantes, pois 

não ingressaram no ensino médio técnico que almejavam. 

Somente após o ingresso no ensino médio os estudantes entrevistados perceberam a 

falta de articulação entre as diferentes etapas da educação básica (ensino fundamental e 

ensino médio), de modo a reconhecerem que não estavam preparados para o ingresso no 

ensino médio. Observando assim, através de seus ingressos, diferenças em cada esfera 

escolar. 

Os estudantes entrevistados perceberam que o ingresso no ensino médio 

proporcionou o amadurecimento, a autonomia e uma maior responsabilidade com o percurso 

de escolarização. Além disso, nessa nova etapa de escolarização, foi possível observar uma 

maior preocupação dos estudantes com sua formação escolar e profissional. Todos os 

entrevistados mencionam ter o interesse em dar continuidade aos seus estudos por meio de 

curso preparatório a fim de realizar futuramente o vestibular. Eles concebem a universidade 

como uma grande oportunidade de mudança da sua realidade financeira e social. Tendo em 

vista que nenhum dos estudantes da pesquisa possui pais com nível superior, recebem deles 

todo o apoio/suporte necessário para caminhada escolar e a chegada ao nível superior. 

A questão da inserção mercado de trabalho também é mencionada pelos estudantes 

como perspectiva de futuro, como uma possibilidade de custear as suas despesas pessoais e 

com os estudos. Eles relatam o interesse de ingressar na universidade pública e também no 

mercado de trabalho por não acreditar na possibilidade de seus familiares arcarem com suas 

despesas. 

Durante o grupo de discussão os estudantes mencionaram que futuramente 

ingressariam no mercado de trabalho apenas pela função de estágio ou pela necessidade de 

ajudar seus pais. Contudo, na entrevista foi possível verificar que nem todos ingressaram no 

ensino médio técnico e um dos estudantes ingressou no trabalho devido à necessidade de 

ajudar financeiramente a sua família. 
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Desse modo, é perceptível a necessidade de se criar políticas públicas mais 

abrangentes que garantam a todos os estudantes uma igualitária qualidade de ensino. De 

forma que não haja diferenças na qualidade do processo de escolarização de diferentes 

esferas educacionais. Além disso, existe a necessidade de ações governamentais que 

busquem uma maior integração entre o ensino fundamental e médio para que essa passagem 

de nível não seja vivenciada com tantas dificuldades pelos estudantes. A integração entre 

essas redes municipal, estadual e federal pode evitar bloqueios relacionados com a qualidade 

da aprendizagem e estranhamento com o novo ambiente escolar. 
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APÊNDICE A 
Questionário Exploratório 

Pesquisadora: Fernanda Chaves dos Santos 

Mestranda da Universidade Federal Fluminense (UFF) 

Esta ficha de identificação consiste na primeira etapa da pesquisa de Mestrado em Educação 

intitulada: Passagem de nível: Um estudo com estudantes entre o nono ano do Ensino 

fundamental e o Ensino médio. E tem como objetivo conhecer as características dos jovens 

matriculados no 9° ano do Ensino fundamental. Todas as informações prestadas serão de uso 

exclusivo na pesquisa e sua identidade será preservada.  

Desde já agradeço sua atenção e colaboração. 

 

Nome completo: ____________________________________________________                                                                                                                     

Idade: ____________________ 

Sexo: (  ) Feminino      (  ) Masculino 

Cor-Raça: (  ) Amarela  (  ) Parda  (  ) Indígena  (  ) Branca  (  ) Preta 

Turma: ______________________ 

Telefones: _______________________________________________________ 

Endereço: _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

E-mail: _________________________________________________________ 

Facebook:_______________________________________________________ 

Whatsapp: ______________________________________________________ 

 

Você trabalha?  Em que e quantas horas por dia?   (  ) Sim     (  ) Não 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Fez o Ensino fundamental trabalhando?  (  ) Sim     (  ) Não 

Você sempre estudou em escola pública?   (  ) Sim     (  ) Não 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Em qual escola você cursou o primeiro segmento do Ensino fundamental  

( 1º ao 5º ano)? ____________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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Você já repetiu alguma série?  (  ) Sim     (  ) Não   Qual? ___________________ 

Você tem filho(a)?  (  ) Sim     (  ) Não    Quantos? _____  

Em qual bairro e zona da cidade você mora? É comunidade?  (  ) Sim     (  ) Não    

Bairro: _______________________________ 

Zona: ________________________________ 

Com quem você mora atualmente? 

 (  ) Sozinho                                        (  ) Esposo(a), Companheiro(a) 

 (  ) Pai                                                (  ) Amigos               

 (  ) Mãe                                              (  ) Outros parentes 

 (  ) Irmão (ã) 

 Qual é a sua religião? 

 __________________________________________________________________ 

 A sua religião é a mesma dos seus pais?  (  ) Sim     (  ) Não 

 Qual a escolaridade de seu pai? 

 (  ) Não estudou    (  ) Ensino fundamental incompleto  

 (  ) Ensino fundamental completo  (  ) Ensino médio incompleto  

 (  ) Ensino médio completo   (  ) Ensino Superior incompleto  

 (  ) Ensino Superior completo  (  ) Pós-Graduação 

 (  ) Não sei 

Qual a escolaridade de sua mãe? 

(  ) Não estudou    (  ) Ensino fundamental incompleto  

(  ) Ensino fundamental completo   (  ) Ensino médio incompleto  

(  ) Ensino médio completo   (  ) Ensino Superior incompleto  

(  ) Ensino Superior completo  (  ) Pós-Graduação 

(  ) Não sei 

Em qual profissão seus pais trabalham ou trabalharam a maior parte da vida?   

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Você aceitaria participar de uma próxima fase da pesquisa e conversar sobre a passagem de 

nível entre o Ensino fundamental e o Ensino médio? 

(  ) Sim     (  ) Não 

                                                   

Muito Obrigada! 
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APÊNDICE B 

Termo de Consentimento 

Pesquisadora: Fernanda Chaves dos Santos 

Mestranda da Universidade Federal Fluminense (UFF) 

 

 

Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) 

 

 

Eu responsável por, _______________________________________________, estudante do 

nono ano do ensino fundamental , concordo com a sua participação voluntária na condição de 

entrevistado da pesquisa de Mestrado intitulada “Passagem de nível: Um estudo com 

estudantes entre o nono ano do ensino fundamental e o ensino médio ” que tem como 

pesquisadora Fernanda Chaves dos Santos, estudante do Curso de Mestrado em Educação 

da Universidade Federal Fluminense UFF, orientada por Prof. Dr. Paulo Carrano. O presente 

trabalho tem por objetivo: investigar a transição dos alunos do nono ano do ensino 

fundamental para o ensino médio. 

A participação do aluno consiste em fornecer informações sobre a sua trajetória de vida, 

aspectos relativos às vivências familiares, escolares e projetos de vida. O aluno foi 

devidamente informado sobre a metodologia e os riscos relacionados com pesquisas na área 

das Ciências Humanas e Sociais.  E que a pesquisadora assegurou a manutenção do sigilo 

sobre as informações a ela confiadas. Foi informado, ainda, que o aluno pode se retirar da 

pesquisa a qualquer momento e sem qualquer tipo de prejuízo para ele. Compreendo que os 

dados obtidos nesta entrevista serão divulgados seguindo as diretrizes éticas da pesquisa, com 

a preservação do anonimato dos participantes, e que o trabalho final de tese visa contribuir 

com a Educaçaõ.  

 

 

___________________________________ 

 Assinatura do responsável do voluntário/a 

 

____________________________________ 

Assinatura da pesquisadora 

 

                           Rio de Janeiro, ___ de ________________ de 2015. 

 

Contatos:  

Mestranda: Fernanda Chaves. Telefone:                      e-mail: nanda.tauche@gmail.com 

Prof. Dr. Paulo Carrano. Telefone: 988805276 – e-mail: pc.carrano@gmail.com 

mailto:pc.carrano@gmail.com
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APÊNDICE C 

Roteiro do Grupo de Discussão 

 

Pesquisadora: Fernanda Chaves dos Santos 

Mestranda da Universidade Federal Fluminense (UFF) 

 

O grupo de discussão tem o propósito de dialogar com os jovens sobre a transição do nono 

ano do Ensino fundamental para o Ensino médio e as suas expectativas. 

Os jovens serão informados que não haverá respostas certas ou erradas, podendo se expressar 

livremente. E suas respostas serão de uso exclusivo da pesquisa. 

O roteiro servirá como orientação para a discussão em grupo, podendo surgir outros pontos 

importantes na conversa sobre o assunto tratado.   

Questões sobre a escola, o Ensino fundamental e o Ensino médio. 

 

Perguntas: 

Nome; idade; turma. 

Todos vocês pretendem seguir para o Ensino médio? Por quais razões?   

Quais foram às três escolas escolhidas por vocês para cursar o Ensino médio no Estado do 

RJ? 

Entre estas três, qual é a escolha principal? Partiu de vocês mesmos a escolha para essa 

principal escola? 

Seus pais ou amigos incentivaram na escolha das escolas? 

O que seus pais acharam de suas escolhas das escolas para cursar o Ensino médio? 

Quais situações os motivaram a escolher essa principal escola e essa formação? 

Como está sendo essa experiência no 9° ano do Ensino fundamental? (dificuldade em alguma 

disciplina, sobre seu desempenho, relação com os colegas e professores) 

Vocês sentem que a escola do Ensino fundamental está lhes preparando para os desafios do 

Ensino médio? 

Vocês se consideram preparados para ingressar no Ensino médio no próximo ano? 

Vocês acham que enfrentarão dificuldades nessa passagem de nível do Ensino fundamental 

para o Ensino médio? 

Quais são as suas expectativas e impressões do Ensino médio?   

Onde vocês encontram apoio/suporte para continuar o percurso escolar no Ensino médio? 
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Quais são os seus planos e projetos hoje para os três próximos anos?   

Vocês pretendem terminar o Ensino médio e trabalhar ou tentar a universidade? 

O que vocês acham que vai mudar no cotidiano de estudos? 
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APÊNDICE D 

Roteiro das entrevistas 

Pesquisadora: Fernanda Chaves dos Santos 

Mestranda da Universidade Federal Fluminense (UFF) 

 

ROTEIRO PARA ENTREVISTAS 

Questões a serem abordadas na entrevista 

 

Entre a transição do ensino fundamental para o ensino médio 

Perguntas elaboradas para a realização da entrevista  

 

• Como foi o seu ingresso no ensino médio? Conseguiu matricular-se na escola que 

gostaria de estudar? 

• Como sua família lhe ajudou nesse processo de mudança entre o Ensino 

fundamental e médio?  

• Como a escola que você estudou contribuiu para o Ensino médio? 

• Seus pais, irmãos ou amigos influenciaram de alguma forma em sua escolha 

quanto à escola (comum|técnica) ou em todo o seu processo de escolarização? 

Como? Qual é a escolarização do seu irmão(s)? 

• Que situações levaram você realizar a matrícula nessa escola? 

• Como essa escola do ensino médio está contribuindo para o seu futuro?  

• O que aconteceu em sua vida que marcou o final do Ensino fundamental e a 

chegada ao Ensino médio?  

• Como está sendo essa experiência no primeiro ano do Ensino médio? (dificuldade 

em alguma disciplina, desempenho, relação com os colegas e professores).  

• As suas expectativas e impressões do ensino médio foram supridas? 

• Onde você continua encontrando apoio/suporte para continuar o seu percurso 

escolar no ensino médio?  

• O que mudou no seu cotidiano no ensino médio? 

• Existe a pretensão de realizar o exame do ENEM? O que é se preparar para o 

ENEM? Qual a universidade almejada pública ou privada?   
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• Você ainda continua só estudando ou ingressou no mercado de trabalho após a 

entrada no ensino médio? 

•   Você acha que suas chances de conseguir um emprego aumentaram após o 

ingresso no ensino médio?  

• Terminar o ensino médio e trabalhar ou tentar a universidade. Quais são os seus 

projetos futuros após o término do Ensino médio? 

 

 

 


