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RESUMO – O objetivo geral deste trabalho foi realizar um levantamento sobre a perspectiva de futuro 
que os alunos do último ano do ensino médio possuem. Como estudo piloto foram trabalhadas com 
as escolas Francisco Pires Machado e Professor Eugenio Malanski, ambas situadas na periferia de 
Ponta Grossa. O presente trabalho é decorrente dos dados levantados pelo grupo Pet- História da 
Universidade Estadual de Ponta Grossa no ano de 2012, no projeto denominado: “levantamento da 
realidade escolar em escolas públicas”. No citado projeto buscou-se fazer um levantamento dos 
aspectos sociais, culturais e econômicos dos alunos, através da aplicação de um questionário 
específico, que tem por finalidade auxiliar a escola com informações mais precisas sobre seus 
alunos, de forma que suas ações sejam mais direcionadas as necessidades destes. Foi realizado um 
recorte desse questionário, no qual foram abordadas questões que tratavam sobre a perspectiva de 
futuro e vida, escolaridade e profissão. Através dos dados levantados poderá se compreender alguns 
aspectos das projeções de futuro desses jovens, vendo, por exemplo, se a escola ou os pais exercem 
alguma influência no grau de ensino que esses alunos desejam ter, ou se o ensino superior é uma 
das escolhas para seu futuro profissional. A partir dos resultados obtidos far-se-á um levantamento de 
informações que contribuam para subsidiar atividades de ensino, tanto para a escola quanto para a 
academia, que visem orientar esses jovens sobre seu futuro profissional e sobre o mercado de 
trabalho. Os resultados encontrados a partir do presente projeto de extensão propiciaram o 
fortalecimento do princípio da indissociabilidade entre este e a pesquisa. 
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Introdução 
 
A categorização do jovem é algo socialmente produzido, e não deve se prender a critérios 

de idade e/ou desenvolvimento biológico. Antigamente o conceito de juventude funcionava como uma 
condição de classe, que se restringia aos filhos das classes médias e altas. Foi devido às diversas 
mudanças no século passado que ocorreu à expansão da vivência da juventude. Atualmente existe 
uma multiplicidade de formas e sentidos de ser jovem, de acordo com a classe social, o local onde se 
vive, a geração a qual pertencem, entre outros fatores como nos aponta Bresciani

5
. 

Entre as diversas visões atribuídas ao ser jovem, como por exemplo, a irresponsabilidade, 
os comportamentos exóticos, a época de liberdade e de conflitos, existe a ação dos jovens voltada ao 
“vir a ser”, ou seja, a visão do jovem em relação ao futuro, que geralmente tem seu enfoque principal 
através da escola. E é a partir dessa ação que o presente trabalho foi desenvolvido. 

Tratando-se de jovens, quando o assunto em questão é o trabalho surgem diversos 
significados, que podem vir a ser positivos ou negativos, como por exemplo, o esforço físico ou algo 
que traz independência. Segundo Guimarães, “os jovens filhos de pobres ingressam mais cedo no 
mercado de trabalho, enquanto os jovens filhos de pais classe média e alta ingressam mais tarde, 
geralmente após completar os estudos em nível superior”

6
.  

O Programa de Educação Tutorial – PET – do curso de História da Universidade Estadual 
de Ponta Grossa desenvolveu um projeto com o intuito de aproximar a escola da universidade. Neste 
projeto visava-se um levantamento da realidade escolar das escolas públicas e de periferia da cidade 
de Ponta Grossa. Como projetos pilotos foram trabalhados com as escolas Francisco Pires Machado 
e Eugênio Malanski, ambas situadas na periferia da cidade. Um dos objetivos principais do projeto de 
extensão foi realizar um levantamento de informações referentes aos alunos das escolas, assim suas 
opiniões sobre: bairro, política, cultura, metodologias, matérias, dentre outros, que servissem como 
auxílio para a escola conhecer melhor seus alunos, e com isso tecer atividade e ações que sejam 
direcionadas as necessidades desses alunos. Esses levantamentos se mostram satisfatórios tanto 
para os acadêmicos como para a escola, uma vez que permitem que sejam observados dados 
importantes sobre o perfil dos alunos, seus interesses e suas preferências, assim como suas 
perspectivas de futuro. 

A partir do levantamento feito pelo projeto buscou-se trabalhar com algumas questões 
específicas como: a perspectiva de futuro dos alunos, dando enfoque a escolaridade de seus pais, a 
perspectiva de grau de ensino que esses alunos desejavam atingir, a profissão por eles almejada e a 
profissão que eles acreditam que realmente iram ter, e a perspectiva de como estará suas vidas 
daqui a 4 décadas. Para tanto optou-se em trabalhar com os alunos do terceiro ano do ensino médio 
de duas instituições de ensino, visto que são estes os mais próximos de adentrar em uma 
universidade ou de ir para o mercado de trabalho, possuindo desta forma, uma visão mais realista de 
futuro.   

O número de alunos dos terceiros anos que responderam ao questionário foi de: 12 alunos 
do Colégio Francisco Pires, e 23 do colégio Eugênio Malanski. A partir da análise feita de suas 
respostas poderá se compreender alguns aspectos das projeções que esses jovens fazem de seus 
futuros, onde ficará explicito se algum fator como a família ou a escola, influenciam em suas escolhas 
profissionais, ou se a universidade está entre as primeiras alternativas para o pós ensino médio.  

Através das possíveis respostas encontradas será possível elencar um levantamento de 
informações que contribuam para subsidiar atividades de ensino, tanto para a escola quanto para a 
academia, que visem orientar esses jovens sobre seu futuro profissional e sobre o mercado de 
trabalho. 

 
 
Objetivos 
    

- Perceber se o grau de escolaridade dos pais exerce algum tipo de influência no grau de 
escolaridade dos filhos;  

- Analisar se a escolaridade dos responsáveis afeta a escolha da profissão almejada pelos 
jovens; 

- Analisar se existe diferença na perspectiva de vida dos alunos que buscam ter um curso 
superior em relação aqueles que pretendem apenas terminar o ensino médio; 
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- Analisar se a profissão que eles acreditam que terão condiz com a profissão que eles 
gostariam de ter. 
 
 
Metodologia 

 
 
Para analisar a perspectivas de futuro dos jovens estudantes de escolas públicas de 

periferia, foi utilizado um recorte dos questionários do projeto “Levantamento da realidade escolar em 
escolas públicas”, enfatizando cinco questões principais que se referem: ao grau de escolaridade dos 
pais, a profissão desejada e a que o aluno acredita que terá, ao grau de ensino que o aluno deseja 
atingir e uma perspectiva do aluno em relação a sua vida no futuro. O recorte selecionado envolveu 
apenas os alunos do terceiro ano do ensino médio.  

O questionário em questão foi aplicado nos colégios Francisco Pires Machado e Eugênio 
Malanski, no ano de 2012 pelo Programa de Educação Tutorial (PET) História UEPG. O citado 
questionário era composto por perguntas referentes aos aspectos culturais, sociais, econômicos e 
educacionais dos alunos. 

As cinco questões selecionadas foram a número 13 (Qual o grau de escolaridade do seu 
responsável), 34 (Todos sabem que é dificil prever o futuro, mas qual o grau de ensino que gostaria 
de atingir), 35 (Qual a profissão dos seus sonhos?), 36 (Qual a profissão que acha que vai ter?) e a 
37 (Como você acha que sera a sua vida daqui a 40 anos). 

A análise dos dados coletados foi feita através de um dos programas utilizados pelas 
Ciências Sociais – SPSS

7
, sendo este um pacote de análise estatística para as Ciências Sociais. 

Também foi utilizada a escala Likert (tipo de escala de resposta psicométrica), que é usada em 
análises quantitativas e qualitativas. 

 
 

Resultados 
 
 
Após o cruzamento e análise dos dados levantados, através dos questionários aplicados e 

do programa SPSS, chegou-se aos seguintes resultados: 
 

Tabela referente à escolaridade desejada pelos alunos – Colégio Francisco Pires 

Série Situação escolar desejada  Situação escolar dos pais Casos % 

3º Terminar o Ensino Médio e 
entrar no mercado de 
trabalho 

 Ensino médio incompleto 1 100,0 

Cursar uma universidade / 
curso superior 

 Primário incompleto 2 20,0 

Fundamental incompleto 2 20,0 

Fundamental completo 1 10,0 

Ensino médio incompleto 2 20,0 

Ensino médio completo 1 10,0 

Ensino superior incompleto 1 10,0 

Inválidos -------------------------- 2 10,0 

Total 12 100,0 

Fonte: PET História UEPG 
 
 

 
 
 

 

 

Tabela referente à escolaridade desejada pelos alunos – Colégio Eugênio Malanski 

                                                 
7
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Série Situação escolar desejada  Situação escolar dos pais Casos % 

3º Terminar o Ensino Médio e 
entrar no mercado de trabalho 

 Primário incompleto 
Fundamental incompleto 

1 
1 

50,0 
50,0 

Cursar uma universidade / 
curso superior 

 Nenhuma escolaridade 
Primário incompleto 
Primário completo 

1 
2 
3 

4,8 
9,5 

14,3 

Fundamental incompleto 4 19,0 

Fundamental completo 2 9,5 

Ensino médio incompleto 6 28,6 

Ensino médio completo 1 4,8 

Curso profissionalizante 1 4,8 

Inválidos -------------------------- 1 4,8 

Total 23 100,0 

Fonte: PET- História UEPG. 

Pudemos perceber que a grande maioria dos alunos de ambas as escolas tem por intuito 
ingressar em uma instituição de ensino superior após concluírem o ensino médio. Podemos ver 
também que a escolaridade dos pais não é um fator de influencia direta no que se refere ao futuro 
educacional dos alunos, visto que a grande maioria dos pais dos alunos não possuem a educação 
básica completa. Questionamos então o porquê desse alto número de alunos querendo ingressar no 
ensino superior. Algumas hipóteses podem ser levantadas, como por exemplo, os alunos verem no 
ensino superior uma maneira de conseguirem um futuro melhor do qual eles estão inseridos. Esse 
dado também se mostra como indicador de uma percepção de mobilidade social hoje por parte dos 
alunos.  

 Quando se trata da relação entre grau de escolaridade dos pais e a profissão almejada 
pelos alunos, percebemos que a grande maioria dos alunos de ambos os colégios citam profissões 
que exigem uma formação superior e/ou técnica, como por exemplo: medicina, psicologia, direito, 
técnico de informática, dentre outras. Porém, na hora de referenciar a profissão que realmente acham 
que iram ter a maioria dos alunos citam profissões diferentes de sua primeira opção, o que nos leva a 
pensar que influências externas pesam nas decisões mais realistas desses alunos. 

O que também pode-se perceber é que existe um consenso entre alunos que optaram por 
acabar o ensino médio e entrar no mercado de trabalho, com os que optaram pelo ensino superior 
como opção pós ensino médio. Quando se trata da perspectiva de vida, na questão relativa a possuir 
um trabalho prazeroso daqui algumas décadas, vemos que os alunos que desejam apenas terminar o 
ensino médio possuem uma visão variando entre o “talvez” e o “muito provavelmente”, tendo cada 
uma das opções um voto. Já os alunos que desejam ingressar no ensino superior também estão 
espalhados entre o “talvez” e o “muito provavelmente”, embora haja uma grande concentração mais 
otimista em suas respostas. 

 
Tabela referente à perspectiva de futuro dos alunos frente ao grau de ensino que desejam atingir pelos 

alunos – Colégio Eugênio Malanski 

Série 
Grau de ensino a atingir                        Trabalho 
                                                                Prazeroso Casos % 

3º Terminar o Ensino Médio e 
entrar no mercado de 
trabalho 

 Provavelmente 1 100,0 

Cursar uma universidade / 
curso superior 

 Talvez 3 30,0 

Provavelmente 5 50 

Muito provavelmente 3 30,0 

   

  Total 12 100,0 

Fonte: PET-História UEPG  
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Tabela referente à perspectiva de futuro dos alunos frente ao grau de ensino que desejam atingir pelos 

alunos – Colégio Francisco Pires 

Série 
Grau de ensino a atingir                        Trabalho 
                                                                Prazeroso Casos % 

3º Terminar o Ensino Médio e 
entrar no mercado de 
trabalho 

 Talvez 
Muito provavelmente 

1 
1 

50,0 
50,0 

Cursar uma universidade / 
curso superior 

 Talvez 1 4,8 

Provavelmente 6 28,6 

Muito provavelmente 11 52,3 

Inválidos 3 14,3 
  Total 23 100,0 

Fonte: PET- História UEPG 
 
 

 Independente do otimismo demonstrado nas tabelas acima em relação ao trabalho prazeroso 
percebeu-se que em relação às profissões a maioria dos alunos não acredita que terá a profissão que 
gostaria de ter. Sendo que do total de alunos apenas 11 acreditam que conseguiram a profissão 
almejada. Informação essa que nos permite pensar que ainda se fazem necessárias atividades de 
conscientização, elaboradas tanto pela academia quanto pela escola, que aproximem a universidade 
dos alunos de escolas públicas. Podemos perceber esse fato através da tabela abaixo: 

 
Tabela referente às perspectivas de profissões – Colégio Francisco Pires e Colégio Eugênio Malanski 

Série Profissão almejada  Profissão que acha que 

terá 

Casos % 

3      

ADMINISTRADOR  ADMINISTRADOR 1 100,0 

ADVOGADO  ADVOGADO 
INVALIDO 
Total 

1 
1 
2 

50,0 
50,0 

100,0 

ARQUITETO  INVALIDO 1 100,0 

CIENTISTA  ADMINISTRADOR 1 100,0 

DENTISTA  DENTISTA 1 100,0 

EDUCAÇÃO FÍSICA  EDUCAÇÃO FÍSICA 1 50,0 

EMPRESÁRIO AUTONÔMO 1 50,0 

Total 2 100,0 

EMPREENDEDOR  PROFESSOR DE LUTA 
INDECISO 
Total 

1 
1 
2 

50,0 
50,0 

100,0 

ENCARREGADO DO SETOR 
LOGÍSTICO 

 LUTADOR 1 100,0 

ENGENHARIA DE SEGURANÇA  TÉCNICA DE SEGURANÇA 1 100,0 

ENGENHEIRO CÍVIL  AUXILIAR DE PRODUÇÃO 1 25,0 
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ENGENHEIRO CÍVIL 
PEDREIRO 
INVÁLIDO 

1 
1 
1 

25,0 
25,0 
25,0 

Total 4 100,0 

ENGENHEIRO MECÂNICO  MOTORISTA DE ÔNIBUS 
PORQUE É DIFÍCIL ENTRAR NA 
UNIVERSIDADE 

1 100,0 

ENGENHEIRO)A) (Diversas 
áreas) 

 SE EU NÃO FOR ENGENHEIRO 
SEREI MECÂNICO INDUSTRIAL. 
TENHO CURSOS SOBRE O 
MESMO. 

1 100,0 

FISIOTERAPEUTA/PSICOLOGA  FISIOTERAPEUTA/PSICOLOGA 1 100,0 

MEDICINA  ADMINISTRAÇÃO 
MEDICINA 
Total 

1 
1 
2 

50,0 
50,0 

100,0 

MÚSICO  INVALIDO 1 100,0 

PÍLOTO AERONAVE  PÍLOTO AERONAVE 
INDECISO 
Total 

1 
1 
2 

50,0 
50,0 

100,0 

POLICIAL  POLICIAL 1 100,0 

PSICÓLOGO  PSICÓLOGO   1 100,0 

TÉCNICO DE INFORMÁTICA  TÉCNICO DE INFORMÁTICA 1 100,0 

TÉCNICO EM RADWARE  INVALIDO 1 100,0 

VETERINÁRIA  INVALIDO 1 100,0 

 INVÁLIDO  INVALIDO 6 100,0 

   Total 35 100,0 

Fonte: PET- História UEPG 

 
 
 

Conclusões 
 
Todas as conclusões levantadas por este trabalho dizem respeito exclusivamente aos 

dados levantados e das análises realizadas a partir dos cruzamentos de informações e sua 
transformação em tabelas explicativas, que nos demonstram em panorama geral parâmetros de 
comportamento dos jovens que participaram da pesquisa respondendo o questionário.  

Visto que a grande maioria dos alunos desejam entrar num curso superior se faz necessário 
a criação de um material de caráter incentivador e conscientizador no que se refere a questão da 
universidade ser para todos. Uma vez que a grande parte dos alunos, mesmo desejando ingressar na 
universidade, não acreditam que terão a profissão desejada, sendo um dos motivos para esse fato o 
de acreditarem que a universidade não é para eles. Cabe então a universidade e a escola em um 
trabalho conjunto subsidiar essa tarefa. 
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