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A juventude representa o grupo privilegiado da política de educação 

profissional que contempla, em sua maioria, jovens oriundos das camadas menos 

favorecidas socialmente. Para esses sujeitos, ter acesso à escola e nela permanecer 

depende de uma complexidade maior de fatores, sendo um deles, “a qualidade dessa 

escola e sua capacidade de atrair, construir sentido e promover suporte e redes de 

oportunidades” (RIBEIRO, 2011, p. 13). 

As escolas profissionalizantes possuem dinâmica distinta das demais escolas 

de nível médio regular, considerando que o currículo contempla disciplinas voltadas tanto 

à formação humana, quanto profissional, tendo como filosofia de gestão a Tecnologia 

Empresarial Sócio-Educativa (TESE). Oferecem ensino em tempo integral, que é algo 

fortalecedor dos laços de convivialidade, expandindo as expectativas juvenis de 

desenvolvimento pessoal e profissional, embora haja uma dificuldade de adaptação 

inicial. 

Nesse contexto, objetivamos discutir as dificuldades, sociabilidades e 

perspectivas vivenciadas na trajetória de jovens estudantes de uma escola 

profissionalizante de Fortaleza.  

Na realização do estudo optamos por abordagem qualitativa. Utilizamos como 

instrumentos: observações, entrevistas, cadernos-diário e acompanhamento na rede 

social Facebook. A pesquisa foi desenvolvida numa escola de ensino médio 
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profissionalizante de Fortaleza/CE, com jovens concluintes do 3º ano dos cursos técnicos 

de Redes de Computadores e Estética.  

A dificuldade de adaptação na escola é praticamente um discurso unânime na 

fala dos jovens do 3º ano, quando questionados a respeito das dificuldades enfrentadas 

nos três anos de curso: “A adaptação foi um pouco difícil, quase sempre dormia nas aulas 

após o almoço, com o tempo foi adaptando. Estudar em uma escola profissional requer 

muito esforço e dedicação, pois fora a base comum tem a parte técnica e a exigência dos 

professores é maior” (aluna 3º Redes, 17 anos. Trecho do caderno-diário). Além de 

passarem o dia na escola, há ainda a dificuldade de adaptar-se à nova rotina de estudos, 

pela carga de conteúdo mais intensa e complexa por conta do curso técnico, e pela 

exigência dos professores que é maior.  

A dificuldade persiste pela inclusão do estágio obrigatório para conclusão do 

curso e a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e vestibular. 

Exigência, responsabilidade, ansiedade, são sentimentos e cobranças vivenciadas pelos 

jovens nesse período. Diante disso, cabe à escola direcionar aos sujeitos um olhar que os 

reconheça para além de alunos, enquanto jovens na sua multiplicidade, pois, conforme 

nos alerta Dayrell e Carrano (2003), muitas vezes a escola está mais direcionada para o 

diploma e para os possíveis projetos de futuro dos jovens, e acaba muitas vezes negando 

o presente por eles vivenciado, que perpassa questões existenciais bem mais amplas que 

o futuro. 

Por outro lado, a dinâmica escolar favorece momentos de sociabilidade e de 

novas perspectivas, principalmente pela participação em projetos científicos e culturais, os 

quais fortalecem o vínculo aluno/escola, diminuem as dificuldades de adaptação, facilitam 

o processo ensino/aprendizagem e possibilitam aos jovens vislumbrarem novos 

horizontes. Ou seja, são experiências e aprendizados que ultrapassam os muros da 

escola e o tempo de curso.  

Para Simmel (2006), mesmo quando os indivíduos se encontram por objetivos 

definidos e específicos, existe a socialização e o prazer de estar uns com os outros, 
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reunidos. Isso demonstra a necessidade humana de estar com o outro, interagir, formar 

laços.  

Por ser uma escola em tempo integral, os jovens estão mais suscetíveis a 

vivenciarem momentos de sociabilidade. Observa-se que os laços construídos entre 

alunos/alunos e/ou alunos/professores, núcleo gestor e demais funcionários são bastante 

intensos, pelos gestos e palavras de afeição compartilhados entre eles. Associado ao 

tempo integral, o Projeto Professor Diretor de Turma é outro elemento fundamental nesse 

processo, que faz a escola parecer ainda mais com a segunda família dos jovens: 

Embora seja uma escola profissionalizante, com foco para o mercado de 

trabalho, os alunos, em sua maioria, almejam cursar o ensino superior e praticamente 

todos participaram de cursos preparatórios para o ENEM/vestibular, oferecidos por 

instituições públicas da cidade ou por aulões nos dias de sábado na própria instituição. 

Vale ressaltar o esforço empreendido pelos jovens, que, mesmo já vivenciando uma 

trajetória integral de estudos, prolongam a rotina diária e/ou os finais de semana com 

aulas preparatórias, com o objetivo de ingressarem na universidade. Assim, mesmo que 

acreditem ter maiores possibilidades de inserção no mercado de trabalho pela formação 

técnica, consideram o curso superior necessário para obterem melhores condições de 

trabalho.  

Observamos que a dinâmica da escola possibilita vivências que fortalecem a 

socialização e a construção de projetos de futuro para os jovens. Esta perspectiva induz a 

reflexão de que esses processos formativos são mais importantes para formação humana 

que profissional, auferindo aos jovens capacidades de aprendizado de disciplina, 

socialização e conhecimento para além dos conteúdos previstos de preparação para o 

trabalho, vez que o convívio diário com o grupo docente e discente cria laços de amizade 

que se estendem afora os muros da escola, como observado nas redes sociais e pelos 

depoimentos nos cadernos distribuídos. 
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