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RESUMO 

As experiências escolares fazem parte das biografias, fazendo da escolarização uma 

experiência compartilhada entre as pessoas, com uma diversidade de vivências subjetivas. Os 

jovens alunos que estão no último ano do ensino médio são os sujeitos que, mais 

recentemente, experimentaram a escolarização básica, sendo importante a escuta dos mesmos. 

Nesse contexto, o trabalho tem como objeto de estudo a visão dos jovens estudantes 

concluintes do ensino médio integrado do curso de Técnico em Informática no IFRN- Campus 

Ipanguaçu sobre ser jovem e ser um estudante. Destaca-se para o presente trabalho 

monográfico, considerações acerca dos estudos sobre as categorias ‘jovens e juventudes’ e 

aluno. Discute-se no texto concepções sobre ser jovem e ser aluno, fundamentadas em um 

aporte teórico de base histórico-sociológica, tendo como base as ideias de Camacho (2000); 

Carrano (2000); Dayrell (2003); Pais (1993); Perrenoud (1995); Sacristán (2005); Sposito 

(2004); dentre outros. Partindo do pressuposto da construção social e histórica dos sujeitos 

jovens e de seus papéis, aqui em relevo o de aluno, delineiam-se apontamentos sobre o caráter 

mutável e heterogêneo das juventudes e do ofício discente. Trata-se de investigação de 

abordagem qualitativa, cuja coleta de dados foi realizada por meio da aplicação de 

questionário aos estudantes concluintes do curso Técnico de Nível Médio Integrado em 

Informática do IFRN Campus Ipanguaçu. Por fim, constatamos que as considerações 

elencadas, constituem-se como um esforço em abordar a relação juventudes e escola, e se 

configuram como potenciais subsídios, fecundos de possibilidades para outros 

aprofundamentos e desdobramentos. 

Palavras-chave: Jovens. Juventudes. Aluno. Escolarização.  



 

 

ABSTRACT 

School experiences are part of students’ biographies, making schooling an experience shared 

among people, with a diversity of subjective traits. The young students who are in the last 

year of high school are the participants of this study, and they attend a Computer integrated 

thecnical course at IFRN (Campus Ipanguaçu). They have, more recently, experienced basic 

schooling, and thus it becomes important to listen to their voices. In this context, the aim of 

this work is to study young students’ perceptions about being young and being a student. This 

study reviews some of the studies on the categories 'young and youths' and student. Concepts 

about to being young and being student are discussed in the text based on a theoretical 

historical-sociological contribution, especially the ideas of Camacho (2000); Carrano (2000); 

Dayrell (2003); Pais (1993); Perrenoud (1995); Sacristán (2005); Sposito (2004); among 

others. Starting from the assumption of the social and historical construction of the young 

subjects and their roles, emphasized here as student, the study highlights the mutable and 

heterogeneous character of the youths and the student craft. This is a qualitative research 

whose data collection was carried out by means of the application of a questionnaire to the 

students. Finally, we note that the considerations pointed out constitute an effort to approach 

the relationship between youths and school and are seen as potential subsidies and fruitful 

possibilities for other deeper studies. 

 

Keywords: Young. Youths. Student. Schooling. 
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1. INTRODUÇÃO 

As vivências no cotidiano escolar permeiam grande parte das biografias dos sujeitos 

na sociedade atual, fazendo da escolarização uma experiência compartilhada entre as pessoas, 

com uma ampla diversidade subjetiva. Os jovens alunos que estão no último ano do Ensino 

Médio são pessoas que estão concluindo a escolarização básica, sendo importante a escuta 

desses sujeitos para a compreensão do fenômeno da escolarização.  

 Meu interesse por melhor compreender este tema surgiu a partir das vivências como 

estudante da Licenciatura em Informática, oferecido pelo Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), Campus Ipanguaçu. Destacaram-se no 

referido curso, como desencadeadoras do processo, as disciplinas: Fundamentos Históricos e 

Filosóficos da Educação; Psicologia da Educação; Didática; Estágio Supervisionado; 

Metodologia do Ensino de Informática I e II, além da participação no Projeto de Pesquisa 

Licenciandos e à Docência: sentidos na formação inicial e na futura profissão, do Núcleo de 

Pesquisa em Linguagem, Ensino e Humanidades, do IFRN. Como futuro professor, essa 

realidade me despertou interesse de pesquisa, que foi encaminhado ao meu trabalho de 

conclusão de curso (TCC). 

Nesse contexto, muitas são as inquietações que permeiam o estudo e demonstram a 

relevância da pesquisa como, por exemplo: pensar a relação dos jovens com a escola, bem 

como a minha própria formação docente, uma vez que, possivelmente, serei professor de 

jovens alunos.  

O embasamento teórico do estudo se foca na sociologia da educação e da juventude, 

pautado em autores como Camacho (2000); Carrano (2000); Dayrell (2003); Pais (1993); 

Perrenoud (1995); Sacristán (2005); Sposito (2004); dentre outros. 

Este trabalho dá visibilidade aos jovens alunos do curso técnico de nível médio 

integrado em informática do IFRN/ Campus Ipanguaçu e tem por objetivo geral: 

 Analisar a visão dos jovens estudantes do ensino médio integrado do curso de 

Técnico em Informática no IFRN Campus Ipanguaçu sobre ser jovem e ser um 

estudante; 

 Como objetivos específicos, elencam-se: 
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 Identificar elementos do perfil sócio-econômico dos sujeitos participantes;  

 Apresentar a visão dos participantes sobre ser jovem e ser aluno;  

 Conhecer os principais aspectos da condição juvenil e estudantil dos jovens 

alunos. 

De abordagem qualitativa, a coleta de dados foi realizada por meio da aplicação de 

questionário que foi organizado em blocos, a saber: dados de identificação; situação escolar 

atual; sobre ser estudante; sobre as relações/interações sociais nos tempos/espaços dentro e 

fora do IFRN e sobre ser jovem estudante. Para este trabalho monográfico, as principais 

questões foram eleitas para análise, a fim de contemplar os objetivos do estudo. Almeja-se 

que as análises aqui discorridas, ainda que iniciais, possam levar a continuidades nas reflexões 

sobre a condição do jovem aluno. 
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2. CATEGORIAS TEÓRICAS DE ESTUDO: JOVENS E ALUNOS 

As categorias teóricas juventudes e ofício de aluno foram elencadas para este estudo. 

Aborda-se a ideia de condição juvenil e estudantil, no sentido de condição como um estado 

que condiciona o sujeito. Assim, pode-se entender a condição juvenil e estudantil a partir da 

análise dos aspectos que condicionam o ser jovem e o ser aluno.  

Observa-se que a condição juvenil e a condição estudantil podem ser analisadas em 

separado. No entanto, para este trabalho, a busca é tentar uma análise que abarque a condição 

juvenil e estudantil. A sociologia elucida que essa condição é constituída de múltiplas 

dimensões que podem ser compreendidas a partir do contexto sociocultural mais amplo, no 

interior do qual os jovens alunos vêm construindo sua experiência. Após essa resumida 

concepção, aprofunda-se um pouco cada uma delas. 

2.1. SOBRE AS JUVENTUDES 

Melucci (1992) apud Dayrell (2003) traz a ideia de juventudes, no plural, dada a 

diversidade que compõem a condição juvenil, contrapondo a ideia de unidade que ainda 

permeia a juventude. De acordo com o autor:  

[...] os jovens constroem determinados modos de ser jovem que apresentam 

especificidades, o que não significa, porém, que haja um único modo de ser jovem 

nas camadas populares. É nesse sentido que enfatizamos a noção de juventudes, no 

plural, para enfatizar a diversidade de modos de ser jovem existentes (p.4-5).  

A palavra juventude no plural: juventudes ou grupos juvenis, mostra a 

heterogeneidade juvenil, incorporando a diversidade social na qual os jovens estão inseridos. 

São inúmeros os autores que compartilham da concepção exposta, sendo Sposito (2004) e 

Carrano (2000) pesquisadores importantes.  

O olhar das instituições e do mundo adulto sobre os jovens apresenta um caráter 

ambivalente: são considerados como ameaça à ordem social; mas também como promessa de 

uma nova ordem (MARGULIS & URRESTI, 1996). 

Conforme Braslavski, citada por Margulis & Urresti (1996):  

[...] há vários mitos sobre a juventude: 1) “a manifestação dourada” por meio da 

qual se identifica todos os jovens com os “privilegiados” – despreocupados ou 

militantes em defesa de seus privilégios – com os indivíduos que possuem tempo 

livre, que desfrutam do ócio e de uma “moratória social” que lhes permite viver sem 

angústias nem responsabilidades; 2) “a interpretação da juventude cinza”, na qual os 
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jovens aparecem como depositários de todos os males, o segmento da população 

mais afetado pela crise, pela sociedade autoritária, que seria a maioria entre os 

desocupados, os delinquentes, os pobres, os apáticos, “a desgraça e a ressaca da 

sociedade”; e por último 3) “a juventude branca”, ou os personagens maravilhosos e 

puros que salvariam a humanidade, que faria o que não fizeram seus pais, 

participativos, éticos, etc (p. 14).  

Ou seja, a juventude é ora vista de forma positiva, sendo apontada como o futuro da 

nação, ora é vista como problema social, o que ocorre também nos espaços educacionais, que 

proporciona esses dois, ou mais, lados de imagens da juventude. A visão dos jovens como 

problema social é uma ideia que ainda se faz presente, conforme nos aponta Camacho (2004):  

[...] são considerados como “problemas sociais” porque estão envolvidos em 

problemas de inserção profissional, em problemas de drogas, em problemas de 

violência, em problemas de delinquência, em problemas com a escola, em 

problemas com os pais, em problemas de gravidez precoce, dentre tantos outros 

reconhecidos socialmente como sendo juvenis (p.331).  

Diante do quadro das imagens sociais construídas em torno da juventude é importante 

ressaltar que, seja uma ou outra visão, trata-se de versões da juventude que devem ser 

constantemente reavaliadas, questionadas e problematizadas. 

A juventude se constitui com alguns fatores e algumas características próprias, mas 

não se reduz a uma passagem ou fase da vida; ou seja, a juventude é influenciada pelo meio 

social no qual se desenvolve e pelas trocas que este proporciona. Assim, os jovens constroem 

variados modos de ser jovem que apresentam especificidades. 

Aprofundando as discussões sobre as concepções de juventude, de acordo com Pais 

(1993), pode-se afirmar que a sociologia da juventude apresenta duas tendências teóricas: a 

geracional e a classista. Na corrente geracional, a juventude é tomada como um conjunto cujo 

principal atributo é o de ser constituído por indivíduos pertencentes a uma dada fase da vida, 

prevalecendo a busca por aspectos mais uniformes e homogêneos que caracterizariam essa 

fase da vida. Na corrente classista a juventude é tomada como um conjunto social 

necessariamente diversificado, ‘‘perfilando-se diferentes culturas juvenis em função de 

diferentes pertenças de classe, diferentes situações econômicas, diferentes parcelas de poder, 

diferentes interesses, diferentes oportunidades ocupacionais’’ (p. 23).  

O próprio autor aponta críticas a ambas correntes. Explica que a tendência geracional, 

ao apontar a juventude como unidade, entidade homogênea; como uma categoria etária, 

considera que os problemas, as vivências, as culturas, seriam compartilhadas por todos os 

jovens de uma geração, ignorando também, as questões de classe, de gênero, de raça, etnia, de 
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origem urbana ou rural. Já a corrente classista ao compreender a juventude apenas a partir das 

relações de classe, acaba por criar uma homogeneidade cultural ou de modos de vida a jovens 

de uma mesma classe social o que não corresponde à realidade total das diversas culturas que 

se manifestam mesmo dentro de uma mesma classe social.  

Pais (1993) institui, assim, o termo culturas juvenis por compreender a juventude num 

campo semântico de diversidade e não de unidade, seja geracional ou de classe, o autor ainda 

propõe a análise da juventude a partir de dois eixos: um tomando-a em seu aspecto 

aparentemente unitário, que seria vê-la como uma faixa etária da vida; e outra, 

compreendendo sua diversidade em diferentes contextos sociais.  

Neste sentido, ao se analisar a juventude como construção sócio-histórica-cultural, a 

partir de variáveis como gênero, classe social, etnia e outras, apontamos assim a ideia de Pais 

(1993) de que ‘‘a juventude é uma categoria socialmente construída, formulada no contexto 

de particulares circunstâncias econômicas, sociais e políticas; uma categoria sujeita, pois, a 

modificar-se ao longo do tempo’’ (p. 29).  

Segundo o pensamento de Groppo (2000), a juventude pode ser definida como uma 

categoria social, indo além de uma faixa etária com limites demarcados e restritos, sendo 

assim, torna-se uma representação sócio-cultural e uma situação social, representação essa 

que está produzida por grupos sociais ou pelos próprios indivíduos jovens, significando uma 

série de comportamentos e atitudes que estão atribuídos. Mais além da discussão, o autor 

aponta a dificuldade da Sociologia em definir o objeto que ajudou a criar, a categoria 

juventude, suas tentativas irão combinar o critério etário e o critério sócio-cultural. 

Se o entendimento sobre a juventude é pautado por perspectivas histórico-culturais, 

pauta-se em Camacho (2000) para afirmar que não existe uma juventude única e homogênea. 

A autora afirma que:  

A história do mundo indica que não existe uma juventude única. As juventudes se 

diferenciam ao longo do tempo e também no interior de um mesmo período 

histórico. Há a diferenciação social [...]. Portanto, o que existe são histórias de 

juventude e, sobretudo, jovens inseridos em uma teia de relações sociais específicas 

e vinculadas a contextos e momentos históricos distintos (p.23-24).  

 

Dayrell (2003) afirma que muitos estudiosos ainda privilegiam a análise da juventude 

na perspectiva geracional, no entanto, o autor defende que, embora exista um caráter universal 



18 
 

 

dado pelas transformações do indivíduo numa determinada faixa etária, nas quais completa o 

seu desenvolvimento físico e enfrenta mudanças psicológicas, há uma nítida diversidade, que 

varia de acordo com cada sociedade, em um tempo histórico determinado e, no seu interior, 

cada grupo social vai lidar e representar esse momento. Assim, a ideia de unidade não dá 

conta de compreender o ser social jovem já que é na diversidade que se concretizam as 

condições sociais (classes sociais), culturais (etnias, identidades religiosas, valores), de gênero 

e também das regiões geográficas, dentre outros aspectos que os sujeitos se constituem como 

seres históricos e sociais.  

Sendo assim, as visões mais comuns e tradicionalmente propagadas acerca da 

juventude mostram-na como uma fase da vida, um grupo delineado por uma faixa etária 

específica, ou mesmo uma geração. Há, por sua vez, pesquisas mais abrangentes e 

contemporâneas, que entendem a juventude enquanto uma categoria sócio-historicamente 

construída, permeada pelos contextos histórico, social, relacional, político-econômico, 

cultural, entre outros, implicando a construção da noção de juventude numa perspectiva da 

diversidade. 

Rodrigues (2012) reforça que não é certo ignorar a noção da fase do ciclo vital que 

compreende justamente o período entre a infância e a fase adulta, marcada pelas mudanças 

físicas e biológicas da puberdade. Toma-se essa análise apenas como ponto de partida dada a 

necessidade de fazer com que os sujeitos se situem em um determinado contexto histórico e 

social. Entretanto, não é mais possível tomar os limites etários como os parâmetros únicos e 

primordiais para a compreensão do que significa ser jovem na atualidade. 

Para este trabalho, o entendimento da juventude é uma construção sócio-histórica-

cultural, na qual se pressupõe que as noções sobre ela variam de acordo com os contextos 

social, histórico, econômico e cultural em que são formuladas, e que possibilita a afirmação 

que a juventude não deve mais ser concebida como uma fase da vida somente, com ênfase 

exclusiva para os aspectos etários, homogêneos e uniformes (PAIS, 1993; SPOSITO, 2004; 

DAYRELL, 2001, 2003; CAMACHO, 2000, 2004; CARRANO, 2000). 

Nesta perspectiva, mais adiante, elenca-se algumas considerações sobre essa conexão 

do ser jovem e do ser aluno, em que o papel de aluno pode ser uma das dimensões da 

condição juvenil, pois nem todo jovem é estudante e nem todo estudante é jovem. Para efeito 

deste trabalho, ambas categorias são analisadas em ligação.  
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2.2. SOBRE O OFÍCIO DE ALUNO 

De acordo com Leite (2011) a escola é uma das instituições na qual mais se constitui e 

constrói a condição juvenil, pois é nesse ambiente que o jovem permanece bastante tempo da 

sua caminhada de aprendizagem, senão, boa parte da sua própria juventude. Nesse sentido, a 

condição de aluno em que jovens se investem quando chegam à escola, integra um aspecto 

significativo de compreensão da condição juvenil. Portanto, não é o aluno que vira jovem e 

sim o jovem que pode ser aluno, como afirma Dayrell (2007): 

[...] o jovem se torna aluno em um processo no qual interferem a condição juvenil, 

as relações intergeracionais e as representações daí advindas, bem como uma 

determinada cultura escolar. Acredito ser aqui, na forma como os jovens vêm se 

constituindo como alunos, que reside um dos grandes desafios na relação da 

juventude com a escola, colocando em questão velhos modelos, com novas tensões e 

conflitos. (p.119) 

É importante abordar a relação do ser jovem e ser aluno, uma vez que a condição 

juvenil, muitas vezes, pode se tornar invisível em detrimento da condição estudantil no 

ambiente escolar. Portanto, para situar melhor a categoria aluno é importante ainda recorrer às 

ideias de Perrenoud (1995) que, ao referir-se ao aluno fala de ofício de aluno. Para o autor, o 

ofício de aluno é um dos componentes do ofício de criança, de adolescente ou de jovem 

porque em todos os casos exercem determinado gênero de trabalho que é reconhecido ou 

tolerado pela sociedade e do qual retiram os seus meios de sobrevivência.  

Os meios de sobrevivência não se limitam à questão material. Para existir, 

dependemos dos outros de uma forma ainda mais fundamental: “temos necessidades que nos 

reconheçam uma identidade, uma utilidade, o direito de sermos o que somos, de fazer o que 

fazemos. Ora, estes meios de sobrevivência, tanto a criança como o adolescente, retiram-nos 

essencialmente do seu ofício de aluno (Perrenoud, 1995, p. 15)”.  

A sociologia mostra que o ofício de ser aluno é construído na relação entre a família, 

que começa desde a infância o papel de aprendiz com os familiares, até chegar ao ambiente 

escolar e continuar seus deveres, analisando também as táticas e as estratégias de que estes se 

servem, a maneira como se distanciam face às expectativas dos adultos, as manhas que 

utilizam, com os limites de poder que a situação escolar lhes impõe, na família ou na escola. 

Assim, as aprendizagens, o assimilar e o adequar-se ao instituído constituem o ofício de 

aluno. Segundo Perrenoud (1995). 

Ao longo dos meses, depois dos anos, o aluno adquire os saberes e o saber fazer, os 

valores e os códigos, os hábitos e as atitudes que farão dele o perfeito “indígena” da 
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organização escolar, ou que, pelo menos, lhe permitirão sobreviver nesse meio sem 

excessivas frustrações, e até viver bem, porque percebeu as regras do jogo (p. 61-

62). 

A aprendizagem do que vem a ser aluno é um dos efeitos socializadores da escola. 

Além do ambiente escolar, a família e outros grupos sociais contribuem no aprendizado, 

reforçando a bagagem histórica-social e cultural do ser aluno, como também desempenhar 

outras características que fortalece a personalidade do sujeito não apenas como aluno. 

 Perrenoud (1995) sobre o ofício do aluno, sobre a utilização do tempo na escola, 

analisa que, embora todo o trabalho escolar se destine ao aluno, ele tem pouca autonomia no 

interior do processo de ensino-aprendizagem. Ao professor cabem as definições sobre quais 

atividades realizar, como e quando começar e terminar. 

Os estudos de Green e Bigum (1995) têm se destacado por estabelecer a diferença 

histórica entre o aluno de ontem e o de hoje. Para eles, os alunos que estão em nossas escolas 

são radicalmente diferentes dos alunos de épocas anteriores por apresentarem uma 

“historicidade pós-moderna”, constituída por um conjunto de práticas culturais responsáveis 

pela “produção” de sujeitos particulares, específicos, com identidades e subjetividades 

singulares. Para eles, o aluno de hoje é 

[...] um sujeito-estudante pós-moderno porque ele apresenta um novo tipo de 

subjetividade humana ― uma subjetividade pós-moderna ― que se caracteriza pela 

efetivação particular da identidade social e da agência social, corporificadas em 

novas formas de ser e de tornar-se humano. (GREEN e BIGUM 1995).  

Ser estudante é algo tão comum em nossa sociedade atual, que sofreu os efeitos de 

uma naturalização, como se sempre tivesse existido e, ainda mais, como sempre tivesse de 

existir. Diante disso os estudos de Sacristán (2005) sobre a invenção do aluno mostra que:  

Em sua origem, aluno era aquele a quem o professor ensinava belas-artes (pintura, 

escultura, etc.), que seguia um professor. Na Idade Média, somente poucos alunos 

da universidade tinham essa condição de aluno. [...] A partir da industrialização, a 

categoria de sujeito escolar passa a ter uma grande relevância, ao ir se 

institucionalizando a vida de uma infância liberada do trabalho e das penúrias e ao 

mesmo tempo em que vai sendo acolhida no clima afetuoso de algumas relações 

familiares prazerosas. No entanto, em princípio, os menores das classes mais baixas 

foram escolarizados mais por razões morais e de controle social do que por qualquer 

outra. [...] A partir do século XIX, essa condição social começou a ser generalizada 

para aqueles que frequentavam os diferentes níveis do sistema educacional, 

praticamente toda a população de menores no século XX (p. 101). 

  

Assim, a consolidação da ideia de aluno, como uma “imagem social compartilhada por 

todos, deve ter ocorrido simultaneamente à expansão dos sistemas educacionais em 
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sociedades altamente urbanizadas e quando a escolarização se universalizou como a vivência 

que todos tivemos [...]” (SACRISTÁN, 2005, p. 21). 

Com efeito, a categoria “aluno” é uma construção histórica, constituída no contexto de 

uma determinada escola, em torno da qual veio se formando toda uma ordem social, em que 

os alunos desempenham determinados papéis e se conformam a um modo de vida específico 

(SACRISTÁN, 2005). 

Ao perceber a categoria aluno e a categoria jovem, ambas como uma construção social 

e histórica, percebe-se que ao longo do tempo essas categorias se modificam e tem novas 

perspectivas, trazendo uma diversidade sociocultural que interfere direta ou indiretamente nos 

modos como cada jovem aluno vai lidar com a sua escolarização e construir sua trajetória.  

 As reflexões teóricas sobre ser jovem e ser aluno são pertinentes para entender e 

analisar a visão dos jovens estudantes sobre si. A seguir, apresenta-se os caminhos 

metodológicos do trabalho. 



22 
 

 

3. OS CAMINHOS METODOLÓGICOS 

A pesquisa em campo teve início após um aprofundamento teórico do tema sobre a 

relação dos/as jovens com a escola/escolarização. 

Apresenta-se um breve contexto histórico da escola na qual a pesquisa foi realizada. A 

lei que institui a criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (Lei 

11.892 de 29/12/2008) no Brasil, em seu artigo 2° estabelece que as mesmas são instituições 

de educação superior, básica e profissional, pluricurriculares e multicampi, especializados na 

oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino. O IFRN/ 

Campus Ipanguaçu começou suas atividades em 2006, mas antes, seu histórico remonta à 

antiga Fazenda-Escola Cenecista Professor Arnaldo Arsênio de Azevedo, criada em 1988, 

pela Campanha Nacional das Escolas da Comunidade – CNEC, em parceria com o DNOCS – 

Departamento Nacional de Obras contra a Seca.  

Em março de 1999, após um diagnóstico que constatou a falta de perspectivas de 

funcionamento da Fazenda-Escola, o Pólo de Desenvolvimento Integrado Açu-Mossoró e a 

Ong DESENVALE sugeriram a transformação da escola em um Centro de Tecnologias em 

Agronegócios do Vale do Assú, que passou a ser gerenciado pelo então CEFET-RN.  

Em 2006, o CETANVALE foi contemplado pelo Ministério da Educação e Cultura 

com a instalação da Unidade de Ensino de Ipanguaçu, integrando a 1ª fase de expansão da 

rede federal de educação profissional e tecnológica. Situada na microrregião do Vale do Açu, 

cuja principal atividade econômica é a agricultura irrigada, atende a uma população de cerca 

de 120 mil habitantes, dos quais 58,79% se concentram nas zonas urbanas e 38,92% na zona 

rural.  

O Campus Ipanguaçu do IFRN oferta educação profissional nos níveis técnico e 

superior. A entrada de novos alunos acontece por meio de testes de seleção e são aprovados 

aqueles que obtém êxito nas notas que são necessárias para o ingresso na escola. O Campus 

está comemorando seus dez anos de ensino, assim mostra o quanto à instituição já tem 

percorrido e formado vários alunos.  

Atualmente o Campus atende a 935 alunos matriculados, distribuídos em 11 Cursos 

que são: Licenciatura em Química e Informática, Tecnólogo em Agroecologia, Técnico de 
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nível médio em Meio Ambiente, Agroecologia e Informática, Técnico de nível médio na 

Modalidade de Educação de Jovens e Adultos em Agroecologia e Manutenção e suporte em 

Informática, e Técnico Subsequente em Meio Ambiente e Manutenção e suporte em 

Informática e o curso FIC em Reciclagem do programa Mulheres Mil. 

Para este trabalho, decidiu-se por uma amostra dentre os alunos concluintes do Ensino 

Médio do Curso Técnico em Informática. A escolha desses estudantes teve como critérios o 

fato de ter grande relação com a Licenciatura cursada pelo autor, abrangendo a mesma área de 

conhecimento em níveis diferentes e com modalidades variadas. Outro fator importante está 

relacionado as observações feitas dessa turma durante um estágio supervisionado obrigatório 

no curso de Licenciatura em Informática. 

De acordo com o Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), em seu Projeto 

Pedagógico do Curso (PPC) Superior de Licenciatura em Informática, o estágio curricular 

supervisionado é um conjunto de atividades de formação, realizadas sob a supervisão de 

docentes da instituição formadora, e acompanhado por profissionais, em que o estudante 

experimenta situações de efetivo exercício profissional. O estágio supervisionado tem o 

objetivo de consolidar e articular os conhecimentos desenvolvidos durante o curso por meio 

das atividades formativas de natureza teórica e/ou prática. É nessa perspectiva que surgiu 

ainda mais o interesse pelo tema e a relação na minha própria formação docente. 

No dia 09 de Dezembro de 2015, exatamente no Laboratório II do IFRN-Campus 

Ipanguaçu no primeiro horário da tarde (13h00min às 13h45min) foi aplicado a 25 alunos 

concluintes presentes do curso Técnico em Informática um questionário, com questões do tipo 

fechada e semiaberta, contendo cinco eixos: dados de identificação, situação escolar atual, 

sobre ser estudante, sobre as relações/interações sociais nos tempos e espaços dentro e fora do 

IFRN e sobre ser jovem e estudante. Trata-se de estudo com abordagem metodológica de base 

predominantemente qualitativa (os dados quantificados apresentam-se como subsidiadores à 

análise qualitativa), que, como destaca André (1995), é pertinente e apresenta um grande 

potencial para o estudo das questões da escola. De forma abrangente, esta autora nos fornece 

uma distinção e definição do termo qualitativo ao afirmar que: 

Qualitativa porque se contrapõe ao esquema quantitativista de pesquisa (que divide a 

realidade em unidades passíveis de mensuração, estudando-as isoladamente), 

defendendo uma visão holística dos fenômenos, isto é, que leve em conta todos os 

componentes de uma situação em suas interações e influências recíprocas (p. 17). 
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Moreira (2002) ao abordar as perspectivas da pesquisa qualitativa para as políticas 

públicas em educação aponta que: 

[...] o pesquisador qualitativo deseja que as pessoas que estão participando do estudo 

falem por si próprias para proporcionar suas perspectivas em palavras e em ações. 

Portanto, a pesquisa é um processo interativo no qual o pesquisador apreende o 

significado que os participantes dão aos eventos e as suas ações (p. 237). 

O autor afirma que a pesquisa qualitativa proporciona ao pesquisador um meio de 

aprender a ação de mostrar algo, e proporcionar um aprendizado. O Estudo, portanto, tem 

importância na formação docente, que é compreender cada vez mais o ser aluno e buscar 

além dessa definição o ser jovem, no qual vai lecionar, dando uma contribuição nos estudos 

da Licenciatura e na relação professor-aluno como meio de aprendizagem. 

O IFRN trata, no Projeto Político-Pedagógico (PPP), a relevância do respeito ao ser e 

aos saberes dos estudantes. Jovens e adultos trabalhadores possuem identidades e traços 

culturais particulares, forjados por um conjunto de crenças, valores e símbolos. Também 

trazem uma gama de conhecimentos oriundos da sua formação anterior, da sua prática no 

trabalho e das suas vivências fora do universo do trabalho. Todos esses saberes devem ser 

considerados no processo educativo, articulados com os novos conhecimentos que se 

produzem tanto no âmbito escolar quanto no meio social, na perspectiva de aplicação 

prática.  E no PPC do Curso Técnico em Informática, amplia-se a necessidade e a 

possibilidade de formar os jovens capazes de lidar com o avanço da ciência e da tecnologia, 

prepará-los para se situar no mundo contemporâneo e dele participar de forma proativa na 

sociedade e no mundo do trabalho. Ao perceber esses objetivos da Escola em conjunto com 

os Jovens participantes, afirma essa importância com os estudos na formação docente. A 

seguir, apresentamos os resultados e as análises, numa tentativa de articular a teoria e os 

dados coletados. 
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4. RESULTADOS E ANÁLISES 

Os resultados e análises foram organizados de forma a contemplar os objetivos propostos 

ao estudo, a saber:  

- Identificar elementos do perfil sócio-econômico dos sujeitos participantes; - conhecer os 

principais aspectos da condição juvenil e estudantil dos jovens alunos e - analisar a visão dos 

jovens estudantes sobre ser jovem e ser aluno. 

4.1. OS SUJEITOS DA PESQUISA 

Neste primeiro tópico, traçamos uma identificação do perfil sócio-econômico dos 

sujeitos participantes, coletados a partir dos dados de identificação.  

Os 25 jovens alunos participantes apresentam uma faixa etária de 17 a 20 anos. Assim, 

todos são pertencentes à categoria jovens, de acordo com o Estatuto da Juventude (Lei n° 

27/2007). O documento fixa diretrizes para as políticas de juventude e contém um aparato de 

direitos com o objetivo de assegurar o acesso à educação, cultura, trabalho, esporte, entre 

outros, aos jovens brasileiros de 15 a 29 anos.  

O gráfico 1 abaixo mostra a relação dos sexos masculinos e femininos com as idades 

dos alunos. 

Gráfico 1. Relação da Faixa etária com o sexo 

 

 

Total: 60% Total: 40% 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 
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Ao analisar os gráficos apresentados, observa-se que a grande parte dos jovens da 

pesquisa tem seus 18 anos de idade. Percebe que, dos 25 alunos, 15 (soma dos 2 alunos com 

idade de 17 anos, 9 com 18 anos, 3 com 19 anos e 1 com 20 anos) são do sexo masculino, 

representando cerca de 60% e 40%, sendo 10 (soma de 1 aluna com idade de 17 anos, 6 com 

18 anos, 2 com 19 anos e 1 com 20 anos) do sexo feminino. A idade e o sexo são fatores 

iniciais para contextualizar esses sujeitos, que são jovens alunos e alunas (ressalta-se aqui a 

diferença de gênero na juventude) concluintes da educação básica e que tem em comum a 

formação do curso Técnico em Informática.  

Em relação à renda familiar, medida em salários mínimos (SM) e a quantidade de 

pessoas dependentes, há uma variedade entre esses jovens, tendo como um maior percentual a 

renda de 3-5 Salários Mínimos com uma quantidade de 5 pessoas dependentes, são 6 jovens 

dos 25.Os demais seguem detalhado no gráfico 2 abaixo: 

Gráfico 2. Renda Familiar aproximada em Salários Mínimos.  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 
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Observa-se, pela a renda familiar dos participantes, que o público atendido está, em 

geral, em torno da classe baixa e média-baixa, mas, mesmo em um grupo pequeno, observa-se 

a diferença de renda. Essa pode ser uma característica pertinente aos Institutos Federais, pelo 

atendimento a um público diverso nas cidades nas quais instaurou o Campus, mostrando sua 

importância nas regiões onde se firmou.  

O apoio dos responsáveis foi apontado pelos alunos como fator muito importante. O 

gráfico 3, aborda a escolaridade do Pai, Mãe ou responsável pelos alunos. 

Gráfico 3. Escolaridade dos Pais 

 

 

De acordo com o gráfico 3, a escolaridade do pai é bem diversificada entre os níveis 

de ensino, sendo uma maior porcentagem a conclusão do Ensino médio com 64%, o Ensino 

Fundamental e Pós-Graduação tem 12% cada, 8% Ensino Superior e 4% 

Analfabeto/Semianalfabeto. A mãe também tem uma maior porcentagem no Ensino médio 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 
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com 52%, o Ensino Fundamental e Pós-Graduação tem 12% cada, e 24% no nível superior. 

Assim, os responsáveis apresentam, em geral, uma escolaridade básica completa, e que pode 

influenciar no interesse dos filhos pela ampliação da escolarização, a partir dos pais. 

 O gráfico 4, traz a identificação do aluno de acordo com as categorias do IBGE de 

cor/raça, a saber: Branca com 44%; Parda com 36% e Preta com 20%, as demais não teve 

dentre os 25 sujeitos. 

Gráfico 4. Cor/Raça de acordo com o IBGE 

44%

36%

20%

De acordo com as categorias do IBGE, sua cor/raça : 

Branca

Parda

Indígena

Amarela

Preta

 

 

No ambiente escolar existe uma diversidade cultural e social que se constrói e 

desenvolve na formação do jovem, e que tem caráter complexo. Assim, pode-se afirmar que 

as categorias jovem e aluno, principalmente no que diz respeito aos processos de socialização; 

nem todos tiveram as mesmas oportunidades, segundo qual fosse a sua origem familiar, 

social, econômica e cultural. Os dados gerais de identificação (renda, escolarização dos 

responsáveis, identidades étnicas e de gênero, entre outras) evidenciam um pouco a 

heterogeneidade dos sujeitos e da própria vivência escolar.  

Nessa perspectiva da diversidade e das próprias mudanças pelas quais o papel de aluno 

vem passando historicamente, Sacristán (2005) atenta:  

Nas salas de aula repletas, encontramos seres reais com um status em processo de 

mudança, que estão enraizados em contextos concretos, que têm suas próprias 

aspirações e que, em muitos casos, não se acomodam à idéia que os adultos haviam 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 



29 
 

 

feito deles. Por isso é preciso, a partir da perspectiva mais complexa de que 

dispomos agora, reunir elementos dispersos que nos proporcionem uma imagem um 

pouco mais unificada e coerente do sujeito da educação. O mundo mudou, os alunos 

também. Teremos de alterar nossas representações do mundo e dos alunos (p. 17). 

Entender o sujeito da ação educativa como jovem de acordo com Dayrell (2010) 

implica no reconhecimento de que o aluno, ao chegar à escola, traz consigo uma bagagem de 

diversidade sociocultural expressada na fase da vida em que vive, com suas demandas e 

necessidades específicas, mas também na origem social e respectiva cultura, no gênero, no 

pertencimento étnico-racial e nas experiências sociais vividas, dentre outras variáveis, que 

interferem direta ou indiretamente nos modos como cada jovem vai lidar com a sua 

escolarização e construir sua trajetória escolar.  

4.2. AS CONDIÇÕES JUVENIL E ESTUDANTIL 

Os resultados do segundo tópico de análise se destinam ao objetivo de conhecer os 

principais aspectos da condição juvenil e estudantil dos jovens alunos. Conforme apresentado 

a condição se remete aos aspectos que condicionam um certo estado. No caso em questão, 

aspectos relativos aos condicionantes de ser jovem aluno, tais como:  visão dos jovens; 

escolarização; relação com os estudos; usos dos tempos e espaços; expectativas; projetos 

futuros; relação com os outros grupos, enfim, aspectos da vida social do jovem. 

Para conhecer mais sobre os jovens alunos participantes, buscou-se saber como é a 

forma que eles se sentem vistos pela escola. O gráfico 5, mostra que 40% acham que o IFRN 

os vê/trata como pessoa e estudante, 32% como jovens e estudantes, 4% sujeitos tiveram 

opiniões diferentes e 12% tiveram mais de uma das opções elencadas. 

Gráfico 5. Como você acha que o IFRN os vê/trata?  

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 
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De acordo com o gráfico 5, ao se somar os 40% e os 32%, verifica-se que as 

dimensões pessoa/jovem e estudante aparecem articulada. Essa visão que os próprios jovens 

alunos apontam sobre como a escola os vê/trata é muito interessante ao fato de que os sujeitos 

se sentem vistos e tratados em suas diversas dimensões, não somente como alunos. 

Considera-se um avanço da escola no caso em análise, uma vez que os estudos de Camacho 

(2000, 2004) demonstram que, ainda há, certa invisibilidade do sujeito jovem em detrimento 

do sujeito aluno no ambiente escolar. E a Filosofia que o IFRN pensa a respeito desses 

sujeitos reforça essa visão positiva, dos alunos e a escola. 

 Almejando conhecer como foi a escolaridade até chegar no IFRN, foi questionado aos 

participantes sobre a escolarização que frequentaram no ensino fundamental, sendo ela 

particular ou não. Dentre as opções do questionário aplicado estavam: todo em escola pública; 

todo em escola particular; maior parte em escola pública ou em escola particular. O gráfico 6 

apresenta que, em torno de 48% foi de escola pública e 28% em particular, 20% para maior 

parte em particular e 4% maior parte em pública.  

Gráfico 6. Você cursou o ensino fundamental em?  

 

O gráfico 6, mostra que 48% dos jovens vem de escola pública para um ensino federal 

público que o Instituto oferece. Vale lembrar, que o IFRN possui a destinação de cotas aos 

alunos oriundos da escola pública, ratificando seu compromisso com a universalização e 

democratização da Educação Básica. Mesmo sendo da esfera pública, verifica-se a 

necessidade e importância do processo de adaptação aos alunos quando ingressam no IFRN, 

sendo este um fator que influencia em suas trajetórias no Ensino Médio no Campus.    

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 
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Sobre a continuidade de estudos para o nível superior, será que os jovens alunos 

buscam essa realidade, ou querem parar na formação básica e técnica do IFRN? O gráfico 7 e 

8, mostra a realidade dessa pergunta.  

Gráfico 7. Pensa em fazer/continuar os estudos em nível superior?  

 
 

Gráfico 8. Esse ano fez a prova do ENEM?  

 

 

O gráfico 7 mostra se os alunos querem seguir na área de informática no nível 

superior, 60% dos alunos responderam que querem seguir na área ou algo relacionado a 

tecnologia, os demais que não querem ou não quiseram responder essa pergunta, ou mesmo 

estão interessados em outras áreas no nível superior. Já no gráfico 8, a porcentagem de alunos 

que fizeram Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), no ano de 2015, confirma a intenção 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 
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de prosseguimento dos estudos para o Ensino Superior, já que referido exame é usado como 

parte do processo seletivo de centenas de Instituições de Ensino Superior (IES) públicas e 

privadas.).  Sobre a realização da prova do ENEM, 92% responderam que sim, ou seja, mostra 

um grande retorno para esses jovens alunos na continuidade dos estudos na área de 

Informática ou não.  

Green e Bigum (1995) destacam nos seus estudos a ideia de estabelecer a diferença 

histórica entre o aluno de ontem e o de hoje, uma dessas diferenças se remete ao tempo de 

dedicação aos estudos que hoje é muito maior que no passado. Outro dado interessante do 

estudo, é que apenas 01 dos 25 jovens trabalha, demonstrando, também, uma diferenciação de 

outros tempos, nos quais os jovens ingressavam no mercado de trabalho muito mais cedo. Em 

que se pese o fato das condições de vida que, muitas vezes, “empurram” o jovem 

precocemente ao trabalho, é visível que, hoje, a um maior incentivo e necessidade dos jovens 

em ampliar seu nível de escolarização. 

Ainda com a reflexão acima, os jovens foram questionados sobre o apoio dos 

familiares em seus estudos no IFRN. O gráfico 9, mostra que 48% apoiam os estudos, 

conversam, incentivam e auxiliam; 28% apoiam os estudos, mas não conseguem conversar ou 

auxiliarem diretamente nos estudos; 20% apoiam os estudos e cobram muito; 4% foi da opção 

outros que está interligada a mais de um fator de apoio aos estudos. 

Gráfico 9. Relação Família com os estudos no IFRN? 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 
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Pelo gráfico exposto, podemos perceber que 100% dos familiares apoiam os jovens 

alunos de alguma forma, esse fator é de grande importância na vida do estudante, pois não 

cabe só a escola o incentivo aos estudos. A família tem papel fundamental e, também, ambas 

as Instituições (família e escola) auxiliam e orientam os jovens quanto aos seus projetos de 

vida.  

Perrenoud (1995) reforça que o ofício de aluno e como cada sujeito o manifestará é 

construído na relação entre a família, o ambiente escolar e a própria ideia de aluno na 

sociedade, sendo decisivo o reconhecimento social e a valorização da família e sua relação 

com o desempenho dos alunos.   

 Além da importância do apoio da família, é importante citar outros fatores que 

interferem nos estudos para os jovens alunos. O gráfico 10 mostra alguns desses fatores. A 

pergunta tinha a indicação de marcar três fatores, dentre os elencados, que os sujeitos 

pesquisados acham importantes na sua formação. Abaixo segue a lista de fatores com a 

quantidade e porcentagem que os 25 sujeitos responderam: 

              

Gráfico 10. Quais fatores são importantes para a sua formação escolar?  

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 



34 
 

 

Como a lista e o gráfico 10 mostram, temos como fatores preponderantes o apoio da 

família (24 indicações) e o incentivo e apoio dos professores (24). Tempo para estudar (23); 

esforço pessoal/força de vontade (23); apoio dos colegas e amigos (22), e apoio financeiro 

para os estudos (20). Os quantitativos próximos de todos esses fatores demonstram que a 

formação escolar exitosa não é algo linear, pelo contrário, uma série de fatores são fundantes 

a fim de compor uma situação satisfatória ao progresso escolar. Em meio a esses incentivos 

importantes para os jovens alunos, ressalta-se, também, a dedicação dos mesmos, individual e 

coletivamente, em construírem e se construírem nesse processo de longa escolarização. Vale 

enfatizar aqui a relevância do incentivo e apoio dos docentes, sendo este um importante alerta 

aos professores e futuros professores. 

Ao se buscar entender os objetivos dos jovens alunos como o curso técnico de 

Informática, foi questionado o que os participantes esperam obter após a formação do curso 

Técnico de nível médio integrado em Informática. O gráfico 11, fornece algumas opções e 

dentre as mais selecionadas estão: 

 

Gráfico 11. Com esta formação, o que espera obter?  

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 
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Os que foram mais marcados, como mostra o gráfico 11, foram a formação 

profissional qualificada, com 24 indicações, melhoria salarial no mercado de trabalho, com 

23, em terceiro estão empatados o ingresso no nível superior e o aumento de conhecimento e 

cultura geral com 22 marcações. Observa-se que a ascensão social via escolarização continua 

sendo uma expectativa dos jovens alunos concluintes do Ensino Médio.  

Salem (1986) aborda nos seus estudos o jovem como um “vir a ser”, tendo no futuro, 

na passagem para a vida adulta, o sentido das suas ações no presente. Essa concepção está 

muito presente na escola, na família, com os colegas e professores em uma aprendizagem para 

algo que está a “vir a ser”, traduzido no diploma e nos possíveis projetos de futuro que esses 

jovens alunos buscam em seu cotidiano e com suas perspectivas. Essas reflexões reforçam o 

que gráficos anteriores mostraram o quão é importante para esses jovens seguir em busca de 

algo maior por meio dos estudos.  

 O gráfico 12 revela algo bem interessante, que é a relação do aluno com o aprender. 

Com 48%, na visão dos próprios sujeitos, os jovens alunos se consideram um estudante que se 

contenta com o mínimo indispensável para concluir os estudos, cumprir com as tarefas, 

conformando-se em atingir o básico que os possibilite não reprovar. Já 40% consideram-se 

um estudante que busca otimizar os resultados e obter sucesso na escola, buscando ser bem-

sucedido por meio de uma postura estratégica com uma boa organização para os estudos, 

atendendo as demandas dos professores. E, por fim, 12% consideram-se um estudante que 

atende às exigências escolares, privilegiando a compreensão e o sentido ao se apropriarem do 

saber, buscando aprender de maneira aprofundada, sendo curioso, interessado e disciplinado, 

como está listado na tabela e no gráfico abaixo: 

Tabela 1. Afirmações sobre a relação dos estudantes com o aprender. 

Afirmações Definição 

Afirmação A 

Considero-me um estudante que atende às exigências escolares, privilegio a compreensão e 

o sentido ao me apropriar do saber, busco aprender de maneira aprofundada, sou curioso, 

interessado e disciplinado. 

Afirmação B 

Considero-me um estudante que se contenta com o mínimo indispensável para concluir 

meus estudos, cumpro com as tarefas, conformando-me em atingir o básico que me 

possibilite não reprovar. 
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Afirmação C 

Considero-me um estudante que busca otimizar os resultados e obter sucesso na escola, 

busco ser bem-sucedido por meio de uma postura estratégica com uma boa organização 

para os estudos, atendendo as demandas dos professores. 

Afirmação D 
Considero-me um estudante que não encontra sentido aos meus estudos na escola, não 

consigo atender às exigências do IFRN, sinto-me incapaz. Já pensei em desistir. 

 

 

Gráfico 12. Tipos de relação dos estudantes com o aprender.  

 

 

Os dados apontam para uma postura estratégica e mínima no que se refere aos tipos de 

relação dos estudantes com o aprender. Este estudo não aprofundou a análise dessa questão, 

no entanto, alguns estudos (SPOSITO & GALVÃO, 2004) apontam fatores como: a situação 

de instabilidade e crise em relação ao mercado de trabalho pode levar ao jovem a empregar 

uma relação utilitarista com o saber; as inúmeras tarefas a que são submetidos pode levar a 

uma postura de esforço mínimo, entre outros fatores. Para efeito deste estudo, não há o 

objetivo de rotular esse ou aquele tipo de relação com o aprender como sendo o melhor ou 

pior, apenas observar os tipos de relação que os jovens constroem com o próprio aprendizado. 

Neste caso, as posturas estratégica, mínima e básica pode indicar desde a sobrevivência em 

meio às obrigações, como também, a própria vivência com a construção de estratégias que os 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 
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possibilite organizar a vida escolar e outras dimensões. Outros aprofundamentos futuros 

poderão trazer mais elementos para análises mais consistentes.  

 Fator primordial para a análise das juventudes e o oficio do aluno, relaciona-se às 

atividades fora do IFRN, a tabela 2, abaixo resume essas atividades. Essa relação (gráfico 13) 

demonstra algo interessante. 

 

Tabela 2. Atividades fora do IFRN. 

Atividades fora do IFRN Quantidade de Alunos Porcentagem 

Outros 3 12% 

Atividades artísticas (música, arte) 12 48% 

Leitura 15 60% 

Esporte 13 52% 

Shows 12 48% 

Igreja 13 52% 

Casa de amigos 17 68% 

Casa de parentes 16 64% 

 

Gráfico 13. Quais suas principais atividades fora do IFRN?  

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 
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As três principais atividades, como demonstra o gráfico 13, são a casa de amigos, 

parentes e a leitura. As outras atividades também não deixam de ser importantes, mas um 

ponto que se leva em consideração é a busca de mais um elemento de estudo: a leitura, como 

uma das atividades mais importantes. Isso vem a firmar que há vontade dos jovens na busca 

pelo conhecimento, talvez via leitura por redes sociais, já que não se constatou o tipo de 

leitura, ou mesmo pela leitura obrigatória, a partir da escola. Enfim, o que os dados alertam é 

que é preciso desmistificar certa imagem de desinteresse das juventudes por atividades 

escolares, mas que tenha em consideração o contexto em que o sujeito está inserido. Outro 

elemento importante dos dados dessa questão, é a importância da sociabilidade entre os 

próprios jovens, revelada aqui pelo quantitativo de indicações para a atividade de casa de 

amigos. 

Tabela 3. Situações marcantes vividas no IFRN. 

Situações marcantes no IFRN Quantidade de Alunos Porcentagem 

Outros 0 0% 

Relação com estudos / avaliações 18 72% 

Relação com os professores 22 88% 

Relação com os colegas / amigos 25 100% 

 

Além das atividades fora da instituição, foi questionada as situações marcantes e mais 

importantes vividas no IFRN demonstrada na tabela 3, o gráfico 14, destaca algumas opções: 

Conforme os números demonstram, 100% dos estudantes selecionou como importante 

a relação com os colegas/ amigo, ratificando a importância da sociabilidade entre os pares nas 

culturas juvenis. O gráfico a seguir demostra:  

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 
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Gráfico 14. Quais foram as situações marcantes e importantes vividas no IFRN?  

 

  

O gráfico 14 destaca também a relação com os professores que não deixa de ser 

fundamental para o ensino e aprendizagem do aluno, pois essa relação é um dos fatores do 

processo de aprendizagem, que dinamiza e dá sentido ao processo educativo. 

Ainda em relação aos colegas/amigos, os dados dessa análise mostram que, ao longo 

do curso, o vínculo de amizade cresceu entre todos, demonstrando não só a união nos estudos, 

mas também a relação de conversas, brincadeiras, romances e outros fatores que estão 

interligados às vivências juvenis. A tabela 4, mostra essas atividades. 

Tabela 4. Atividades que faz parte de sua vida Jovem. 

Atividades  Quantidade de Alunos Porcentagem 

Outros 4 16% 

Igreja 10 40% 

Esporte 13 52% 

Academia/Atividade física 15 60% 

Redes sociais 22 88% 

Praia 11 44% 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 

 



40 
 

 

Dando continuidade à análise anterior, o gráfico 15 mostra as principais atividades das 

quais participam os jovens. A Igreja, esporte, academia, redes sociais, praia e outros foram as 

atividades que se destacaram, como mostra abaixo: 

Gráfico 15. Quais atividades você participa como jovem?  

 

  

Dentre as atividades destacadas acima, as redes sociais (22 indicações) têm um maior 

percentual, sendo o maior meio de comunicação/interação que hoje os jovens utilizam, 

fazendo cada vez mais parte de sua vida juvenil. Não só as redes sociais, mas também abrange 

as tecnologias como a própria Internet, celulares, Iphones, são exemplos de dispositivos 

utilizados na contemporaneidade que constituem, expressam e modificam os modos de ser e 

agir das pessoas. Instrumentos que se fazem presentes na realidade de muitos jovens, que 

tornam o seu uso quase indispensável. Através deles acessam serviços oferecidos que 

auxiliam e influenciam, de diversas maneiras, o cotidiano de muitas pessoas. Neste sentido, 

“as novas tecnologias interativas renovam a relação do usuário com a imagem, com o texto e 

com o conhecimento. É de fato um novo modo de produção do espaço visual e temporal 

mediado” (SILVA, 2010, p. 12). Outra atividade que é importante entre essas é o esporte e 

academia (15 indicações), oscilando entre a socialização que a academia e o esporte 

proporcionam, a preocupação com a saúde e com o corpo e as imposições sociais por 

determinado padrão corporal. 

 Os sujeitos após alguns gráficos demonstrados acima, tem bastante aspectos que 

relacionam e mostram sua devida importância histórica, social e cultural, como também as 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 
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mudanças positivas para esses jovens alunos, que concluem a educação básica acrescido de 

um curso técnico de informática, e que esse curso hoje é fundamental em várias áreas do 

conhecimento como ferramenta e também no mercado, trazendo o que eles buscam e 

renovando as suas perspectivas futuras. 

 No requisito de expectativas futuras para esses sujeitos, a opção trabalhar e estudar foi 

a mais apontada. O gráfico 16 tem como 60% o trabalho e os estudos como projetos futuros, 

20% outras opções que relacionam trabalho, estudo e família, 16% os estudos, 4% construir 

família. 

Gráfico 16. Projetos futuros?  

 

 

O mesmo destaca que os jovens querem manter os estudos, trabalhar para conquistar 

seus sonhos, necessidades e o próprio estudo, e como recém-formados e técnicos em 

Informática para atuar na área, ou já se dedicar à área nova da graduação que deseja seguir.  

 O gráfico 17 remete à principal preocupação dos Jovens de hoje, e os dados são 

surpreendentes. 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 
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Gráfico 17. Quais as principais preocupações como jovem?  

 

 

A principal preocupação dos jovens participantes é com os estudos com 76%, poucos 

responderam nas demais opções (4% para trabalho, 4% família e 16% outros que está dividida 

em família e estudos ou trabalho e estudos). No entanto, os jovens ainda são apresentados, 

muitas vezes, como problemáticos em relação aos estudos. Essa relação leva, no mínimo, a 

uma reflexão: como os estudos são a principal preocupação e continuam sendo problema na 

escola? Com a intenção de instigar a reflexão, recorre-se a Carrano (2000) que questiona os 

motivos do “desinteresse” dos jovens pela escola. Para o autor a escola também precisa ser 

repensada em seus diálogos com as culturas juvenis. Vale salientar que a Instituição em que 

está inserida a pesquisa a Escola participa na vida do sujeito em busca de seu interesse pelos 

estudos e a relação desse jovem aluno com a aprendizagem. 

4.3. OS JOVENS ALUNOS POR ELES MESMOS 

Neste último tópico, apresenta-se a visão dos participantes sobre ser jovem e ser aluno. 

Essas foram questões abertas para os sujeitos, a fim de coletar suas visões sobre ser jovem e 

ser aluno. No caso dos jovens alunos participantes, as respostas para esses termos foram bem 

diversificadas. Destacam-se aquelas que foram mais representativas na configuração das 

respostas. 

SER JOVEM: 

"Fazer besteiras e aprender com elas." (JOVEM ALUNO A) 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2017. 
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"Amadurecer por meio de experiências" (JOVEM ALUNO B) 

"Ter um espírito ativo, inovador. " (JOVEM ALUNO C) 

"Saber aproveitar os momentos da melhor maneira. " (JOVEM ALUNO D) 

Dentre essas definições, pode-se perceber que os alunos "A" e "B" pensam a juventude 

como um aprendizado com erros e transformando-os em experiências. Os alunos "C" e "D" 

abordam a ideia de aproveitar o momento, ser um jovem ativo e inovador. Alguns se remetem 

à juventude como um tempo de aprendizagens: "Aprender a ter responsabilidade. " (ALUNO 

E). Outros usaram as gírias jovens em suas definições, como: "O Fluxo! "(ALUNO F), ou 

"Massa" (ALUNO G), "Descobrir coisas." (ALUNO H). Essas visões também remetem à 

juventude como experimentação e a um entendimento de juventude como caminho de 

aprendizagem, com desafios a superar, aprendizados e vivência do momento. A Visão desses 

sujeitos sobre ser jovem se refere também a relação que o IFRN apresenta no PPP da escola, 

na qual os “jovens e adultos trabalhadores possuem identidades e traços culturais particulares, 

forjados por um conjunto de crenças, valores e símbolos. Também trazem uma gama de 

conhecimentos oriundos da sua formação anterior, da sua prática no trabalho e das suas 

vivências fora do universo do trabalho. Todos esses saberes devem ser considerados no 

processo educativo...” (IFRN, 2012), que fundamentam e idealizam bem a relação com as 

palavras dos jovens alunos da pesquisa. 

SOBRE SER ESTUDANTE  

"Exaustivo, mas gratificante. " (ALUNO A) 

"Fica aí o mistério. " (ALUNO B) 

"Ótimo, porém cansativo. " (ALUNO C) 

"Ser destaque não apenas nos estudos, mas em diversos âmbitos em seu meio. " 

(ALUNO D) 

"Difícil " (ALUNO E) 

"O Cão chupando manga! Brincs! É fazer parte da intelectualidade estudantil do RN. 

" (ALUNO F) 
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"Privilégio " (ALUNO G) 

      "Proveitoso, porém um pouco cansativo " (ALUNO H) 

Os Sujeitos "A", "C" e "H", abordam em comum o termo cansativo, mas também 

expressam que é bom, mostrando que a vivência na Instituição Federal é proveitosa. Dão 

visibilidade à existência de algo a mais para o aluno alcançar suas metas. O "ALUNO D" tem 

uma visão mais ampla, mostrando que o aluno do IFRN pensa fora também, não sendo 

destaque apenas nos estudos, mas como em outros meios. Já o "ALUNO F" define, no início, 

como algo ruim, pelo termo "O Cão chupando manga! ", e finaliza que é "intelectualidade 

estudantil do RN". Esse aluno, de certa forma, aborda, em sua visão, os dois lados de ser 

aluno do IFRN, um que é ruim e outro que é bom. Essas visões desses sujeitos trazem 

inúmeras reflexões quando a relacionamos com aporte teórico, mostrando que ser jovem e 

estudante, sobretudo no contexto do Instituto Federal tem muitos desafios, “privilégios”, 

experiências que condicionam as suas juventudes e seus ofícios como aluno. Conhecer esses 

aspectos de ser jovem e aluno é vivenciar na formação docente um aprendizado que deve estar 

em constante estudos dessas categorias, pois a cada desafio na vida, ou nova tecnologia, ou 

até mesmo novos tempos, precisamos valorizar o ser não só como aluno, mas também as suas 

características que definem cada um. Os Sujeitos reforçam cada um de seu jeito e com suas 

palavras a importância de serem não apenas alunos, mas jovens alunos. 



45 
 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Ser jovem e estar concluindo a educação básica traz uma configuração de diversos 

modos de viver. É nessa perspectiva que a visão dos jovens estudantes do ensino médio 

integrado do curso de Técnico em Informática no IFRN- Campus Ipanguaçu expressa uma 

abordagem do ser jovem e ser aluno como uma construção da aprendizagem na própria vida 

como um ser ativo.  

A partir das informações coletadas, considera que os estudos atingiram os objetivos 

específicos propostos na pesquisa, ainda que parcialmente, na medida em que ao identificar 

elementos do perfil sócio-econômico dos sujeitos participantes, foi demonstrado no tópico 

sujeitos da pesquisa, não só os aspectos de idade, sexo, cor/raça, escolaridade dos pais e renda 

familiar, mas sim na relação de como os jovens sentem em seu perfil e como se encaixam na 

construção histórica desses sujeitos jovens e alunos. 

Neste sentido, é importante apresentar a visão dos participantes sobre ser jovem e ser 

aluno, uma vez que os estudos também atingiram essa apresentação que os sujeitos têm sobre 

as categorias elencadas buscando a relação do embasamento teórico com o tópico dos jovens 

alunos por eles mesmos. É nessa perspectiva que os sujeitos resumem suas palavras sobre a 

juventude como experimentação de um caminho de aprendizagem, com desafios a superar, 

aprendizados e vivências do momento, seja elas boas ou ruins. Enquanto que, o ser aluno do 

IFRN tem certa diversidade nas definições, mostrando lado bom ou ruim, mas que resume, 

sobretudo no contexto Federal ter muitos desafios, “privilégios”, experiências que 

condicionam as suas juventudes e seus ofícios como aluno. Os estudos demonstram que a 

escola é também um importante espaço de socialização. Traçar suas ideias e conhecer os 

principais aspectos da condição juvenil e estudantil dos jovens alunos que buscam algo além 

com os estudos e o esforço, sem que perca a sua juventude. 

Por fim, aborda conhecer os principais aspectos da condição juvenil e estudantil dos 

jovens alunos, que se remete já ao segundo tópico das análises e resultados e também o 

embasamento teórico que evidencia que os fatores que estão em volta do sujeito tem uma 

relação nas perspectivas de estudo dessas categorias e como elas após serem entendidas e 

analisadas, a relação do(a) jovem aluno(a) com sua família, por exemplo, mostrou-se influente 

para a escolarização, entre outros fatores. O âmbito das relações interpessoais nos tempos e 
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espaços escolares foi bastante enfatizado pelos/as jovens como sendo um importante aspecto 

ao longo da vivência escolar, projetos futuros reafirmando o compromisso com a continuidade 

dos estudos, em que essa ideia nos tempos atuais é bem produtiva e reconhecida por aqueles 

que buscam o conhecimento.  

Em termos gerais, o trabalho consegue atingir seu objetivo principal que é analisar a 

visão dos jovens estudantes do ensino médio integrado do curso de Técnico em Informática 

no IFRN- Campus Ipanguaçu sobre ser jovem e ser um estudante, e que se fundamenta nas 

relações sociológicas para entender não apenas os sujeitos, como também a contextualização 

que tem em relação a formação docente como uma forma de aprendizado docente. Essas 

visões por eles mesmos refletem ao passo que o sujeito desenvolve na sua vida, demonstrada 

no tópico dos resultados como um todo, sendo que desmistificada na construção do ser aluno, 

ou ser jovem. 

A importância dos estudos é que muitas vezes na graduação em plena formação 

docente esquecemos de estudar além do ser aluno, as suas características de ser jovem ou não, 

e isso acaba por não conhecer suas outras identidades e também o contexto no qual se 

encontra, pois esse meio de aprendizagem e caracterização dos sujeitos em sala, fortalece os 

métodos de aula e o laço da relação professor-aluno, mas para além disso caracterizar a 

condição desses alunos jovens, crianças, idosos, homem ou mulher é um meio que deve ser 

considerada pelo docente.  

A Licenciatura em Informática foi como um leque de pesquisas e demonstrações a 

estudar e motivar cada aluno, mas ao perceber que o estágio e disciplinas que me motivou por 

esse tema, proporcionou uma visão de aprendizagem construtiva e idealizada na compreensão 

de responder as inquietações que me motivaram durante a formação docente, e por perceber 

que as tecnologias, redes sociais e as experiências no estágio com os sujeitos da pesquisa me 

proporcionaram um fortalecimento no decorrer do curso, pelo fato de fazer as conexões com a 

área de conhecimento e com os jovens alunos. 

Portanto, é importante ressaltar que as Licenciaturas como um todo e não só a 

Informática precisa investir em estudos psicológicos e sociológicos sobre juventude, uma vez 

que os docentes estarão trabalhando com Jovens em sala de aula, que por muitas vezes só 

enxerga o ser aluno e esquece que esse sujeito tem uma condição, e passa despercebido e não 

se dá a visibilidade correta, descaracterizando suas outras identidades que esses alunos têm. 
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Para além desses estudos, constatamos que as considerações elencadas, constituem-se como 

um esforço em abordar a relação juventudes e escola, se configuram como potenciais 

subsídios, fecundos de possibilidades para outros aprofundamentos e desdobramentos futuros, 

não se limitando nesses aspectos, mas em outros que podem surgir e trabalhar ao longo do 

tempo. 
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ANEXO 

INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE – CAMPUS IPANGUAÇU  

 
PREZADO(A) ESTUDANTE, os dados aqui coletados têm por objetivo conhecer a condição estudantil 

e juvenil dos concluintes do ensino médio integrado do IFRN-Ipanguaçu. Sua participação é muito 

importante para a realização deste estudo. Muito obrigado!  

Este questionário é destinado somente para fins científicos. Se em alguma questão não achar 

alternativas para o seu caso específico, marque aquela que seja mais próxima da sua situação 

atual.  

 
I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

 
1. Idade: _____________ 

 

2. Sexo: Feminino (   )        Masculino (   )       

                                                                                                                         

3. Renda familiar aproximada (em SM – Salários Mínimos): 

        menos de 1 SM (   )    1-2 SM (   )    3-5 SM (    )    6-10 SM  (    )       mais de 10 SM (    ) 

 

4.  Quantidade de pessoas dependentes da renda informada: 

  2(   )       3(   )        4(   )      5(   )        6 (   )        7 (   )        8 (    )      9 (   )       + de 10 (   )  

 

5. Escolaridade do Pai (maior nível completo):  

               Pós-Graduação (   )      Superior (    )      Ensino Médio (   )    Ensino Fundamental (    )     

Analfabeto/Semianalfabeto (   )    

 

6. Escolaridade da Mãe (maior nível completo):  

               Pós-Graduação (   )      Superior (    )      Ensino Médio (   )    Ensino Fundamental (    )     

Analfabeto/Semianalfabeto (   ) 

 

7.  Ocupação dos seus pais ou responsáveis:  

         Pai _____________________________________ Mãe _________________________________________  

         Outro responsável_______________________________________________________________________ 

          

8. Além de estudar, você trabalha? Sim (   )    Não (   ) 

               Caso sim, qual o seu trabalho? 

_______________________________________________________________________ 

 

9. De acordo com as categorias do IBGE, sua cor/raça é:  

(  ) amarela                        (   ) branca                        (   ) indígena                     (   ) preta                     (   ) 

parda 

 

10. Com quem você mora atualmente?  

              Pais/ou um deles (   )        Familiares/Parentes (   )         Cônjuge (esposo/a)/ filhos (    )        Amigos (   )         

Sozinho (   )  

                  

11. Local de moradia atual. Cidade/Estado: 

______________________________________________________________ 

 

12.  Estado civil: 

                solteiro (   )       casado/a (   )         união estável (    )         divorciado/separado (     )       viúvo (    )        

outro: ________ 

          

II - SITUAÇÃO ESCOLAR ATUAL: 

 

1. Você cursou o Ensino Fundamental:  

              (   ) Todo em escola pública      (   ) Maior parte em escola pública           (    )Todo em escola particular     
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              (   ) Maior parte em escola particular            (   ) Outra situação: ________________________________ 

 

2. Esse ano fez a prova do ENEM? (   ) sim           (   ) não 

3. Qual o curso de graduação você deseja cursar? 

___________________________________________________________         

 

4. Como é a relação da sua família com seus estudos no IFRN: 

              (   ) apoiam meus estudos, conversam, incentivam e auxiliam 

              (   ) apoiam meus estudos, mas não conseguem conversar ou me auxiliar diretamente nos estudos 

              (   ) apoiam meus estudos e me cobram muito 

              (   ) não me apoiam 

              (   ) são indiferentes 

              (   ) outra situação: 

________________________________________________________________________________ 

 

5. Com a formação do curso Técnico de Nível Médio Integrado em Informática, o que você espera obter? 

(Enumere suas opções em ordem de prioridade) 

              (   ) reconhecimento social 

              (   ) aumento de conhecimento e cultura geral 

              (   ) formação profissional qualificada 

              (   ) melhoria salarial no mercado de trabalho 

 (   ) Emprego na área 

 (   ) Ingressar no Nível Superior 

              (   ) outro motivo/interesse, qual? __________________________________________ 

 

6. Você frequenta o Campus fora de seu horário de aula? (   ) sim  (   ) não 

Caso sim, para 

quê?_______________________________________________________________________________ 

 

7. Você já ficou reprovado em algum disciplina no IFRN? (   ) não      (   ) sim        

Caso sim, quantas? _________________________ 

              Caso sim, para você quais foram as causas e motivos das possíveis reprovações:  

 __________________________________________________________________________________________ 

 

8. Quais fatores você considera mais importantes para sua formação escolar? (Enumere suas opções em ordem 

de prioridade) 

(   ) apoio da família 

(   ) incentivo e apoio dos professores 

(   ) apoio dos colegas e amigos 

(   ) esforço pessoal/ força de vontade 

(   ) dinheiro para custear meus estudos 

(   ) tempo para estudar 

(   ) outros: 

______________________________________________________________________________ 

 

9. Você recebe alguma ajuda da Assistência Estudantil do IFRN (alimentação; atendimento médico, 

psicológico, transporte...)?   (   ) não     (   ) sim, qual? 

______________________________________________________ 

 

10. Pretende desempenhar a profissão objeto de formação de seu curso: (  ) sim    (   ) não    (    ) não sei  

 
III - SOBRE SER ESTUDANTE: 

1. As opções abaixo representam tipos de relação dos estudantes com o aprender. Assinale qual delas mais se 

aproxima do seu perfil como estudante: 

(   ) considero-me um estudante que atende às exigências escolares, privilegio a compreensão e o sentido ao me 

apropriar do saber, busco aprender de maneira aprofundada, sou curioso, interessado e disciplinado. 
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(   ) considero-me um estudante que se contenta com o mínimo indispensável para concluir meus estudos, 

cumpro com as tarefas, conformando-me em atingir o básico que me possibilite não reprovar. 

 

(   ) considero-me um estudante que busca otimizar os resultados e obter sucesso na escola, busco ser bem 

sucedido  por meio de uma postura estratégica com uma boa organização para os estudos, atendendo as 

demandas dos professores.  

 

(   ) considero-me um estudante que não encontra sentido aos meus estudos na escola, não consigo atender às 

exigências do IFRN, sinto-me incapaz. Já pensei em desistir.  

 

2. Como você avalia sua experiência escolar  no IFRN?  

(  ) muito proveitosa   (  ) bem proveitosa   (   ) proveitosa     (   ) pouco proveitosa    (   ) não sei 

 

 

3. Quais têm sido suas principais preocupações/dificuldades como estudante? (Enumere suas opções em ordem 

de prioridade) 

(   ) pouco de tempo para estudar 

(   ) condições financeiras para me manter no curso 

(   ) no aprendizado das matérias 

(   ) falta de base no Ensino Fundamental 

(   ) discriminação/preconceito. Quais: ____________________________ 

(   ) Outras: _______________________________________ 

 

4. Você considera o que vem aprendendo no curso como sendo?  

       (   ) útil    (   ) de qualidade         (  ) inútil                (   ) sem sentido               (   ) não sei    

       (    ) Outras opções: ______________________________________________________________________ 

      

5. Quais foram as situações mais marcantes e mais importantes vividas no IFRN? (Enumere suas opções em 

ordem de prioridade) 

(   ) relação com os colegas / amigos      (   ) relação com os professores      (   )relação com estudos/avaliações 

(   ) outras situações: ________________________________________________________________________ 

 

 

6. De quem você consegue ajuda na resolução dos problemas no IFRN? (Enumere suas opções em ordem de 

prioridade) 

(   ) dos professores      (   ) da Direção ou Coordenação     (   ) dos funcionários    (   ) dos meus colegas/amigos 

                                     

(   ) dos meus pais        (   ) parentes e familiares                 Outras opções: _______________________________ 

 

7.  O que lhe dá mais sentido e motivação para estudar?  

(   ) aulas interessantes e dinâmicas   (   ) professores que se preocupam   (   ) trabalhos em grupo    (   ) 

professores motivados  

(   ) boas notas     (   ) aprendizagem de novos conhecimentos 

(   )Outras opções: ____________ 

 

8. Pensa em fazer/continuar seus estudos em nível de  graduação? 

(   ) sim          (   ) não           (   ) não sei 

 

IV. SOBRE AS RELAÇÕES/ INTERAÇÕES SOCIAIS NOS TEMPOS E ESPAÇOS 

DENTRO E FORA DO IFRN: 

 
1. Quais são suas principais atividades fora do IFRN? (Enumere suas opções em ordem de prioridade) 

(   ) casa de parentes     (   ) casa de amigos     (    ) igreja      (   ) shows     (   ) esporte      (   ) leitura 

(   ) atividades artísticas (música, arte)      (   ) outras: 

_____________________________________________________________ 

 

2. Como é sua relação com os professores?  

(    ) boa  (  ) ruim    (  ) ótima   (   ) péssima   (   ) depende do professor    (   ) indiferente 

Por quê? 

__________________________________________________________________________________________ 
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3. Relações entre os pares (colegas) dentro do IFRN: 

(    ) boa  (  ) ruim    (  ) ótima   (   ) péssima   (   ) depende do colega 

Por quê? 

__________________________________________________________________________________________ 

 

4. Encontro colegas fora do IFRN: (   ) sim     (   ) não 

Caso sim, para que atividades? 

_______________________________________________________________________________ 

 

5. Converso socialmente com meus colegas/amigos sobre... (marque os 3 assuntos mais frequentes)  

(   ) problemas pessoais: familiares, financeiros, relacionamentos    (   ) professores    (   ) televisão   (   )  religião 

(   ) política   (   ) aulas/tarefas    (   ) esporte/lazer     (   ) relacionamentos  afetivos   (   ) outro: ______________ 

 

6. Fora os momentos de aula, que outras atividades você realiza nos tempos e espaços do IFRN?  

__________________________________________________________________________________________ 

 

7. Para ser estudante do curso Técnico de Nível Médio Integrado em Informática é preciso: 

(   ) ter disciplina   (   ) ter tempo   (   ) ter dinheiro (   ) ter autonomia    (   ) outros fatores: __________________ 

 

8. Quais são seus projetos de futuro?  

(   ) trabalhar         (   ) estudar   (   ) trabalhar e estudar     (   ) constituir família    (   ) não sei 

(   ) outros, quais? __________________________________________________ 

 

9. A vivência no IFRN lhe auxilia/ auxiliou na construção de seus projetos? (    ) sim    (   ) não    (   ) não sei  

 
V. SOBRE SER JOVEM E ESTUDANTE: 

1. Sem contar as 4h/diárias de aulas no IFRN (segunda a sexta), quanto tempo de sua semana é ocupado com 

suas atividades de estudante?  

(    ) só estudo nas aulas         (   ) 2h       (   ) 4h      (   ) 6h      (   ) 8h    (   ) 10h    (   )12h     (    ) 14h     (   ) mais 

de 15 h 

 

2. Como você acha que o IFRN os vê/trata?  

(   ) somente como estudantes            (   ) como jovens e estudantes          (   ) nem estudante, nem jovem           

(   ) como pessoa/ser humano             (   ) como pessoa e estudante           (   ) como adulto                               

(   ) não sei          

(   ) outra 

opção:_________________________________________________________________________________ 

Por quê? _______________________________________________________________________________ 

 

3. Quais atividades você participa e que considera que fazem/faziam parte da sua vida como jovem? (Enumere 

suas opções por ordem de prioridade) 

(   ) praia    (   ) redes sociais    (   ) academia/atividade física     (   ) esporte     (   ) igreja    (    )outras: 

______________________ 

 

4. Como você se sente/sentia como jovem, há mais coisas boas ou ruins? (   ) boas    (   ) ruins 

Cite três: 

__________________________________________________________________________________________ 

 

5. Quais são/ eram suas principais preocupações como jovem? 

(   ) estudos    (   ) trabalho    (   ) família    (    ) 

outros:_____________________________________________________________________________________ 

 

6. Ser jovem hoje é... _______________________________________________________________________ 

 

7. Ser estudante do IFRN hoje é... _____________________________________________________________ 
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