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TÍTULO DO TRABALHO 

Juventude e perspectivas de futuro: ensino técnico e mercado de trabalho no norte 

fluminense 

 

1. RESUMO 

   A pesquisa tem como objetivo compreender e interpretar os sentidos e significados 

que jovens estudantes do ensino técnico profissionalizante atribuem a formação 

educacional e ao trabalho em seus projetos de vida. Para tanto, se associa ao 

projeto de pesquisa “Juventude e Desenvolvimento no Norte Fluminense: um estudo 

sobre os impactos do empreendimento do Porto do Açu” (FAPERJ/2011), que busca 

discutir os impactos do complexo portuário do Açu tendo por interlocutores a 

juventude da região Norte do Estado do Rio de Janeiro inserida em cursos de 

qualificação profissional. 

 

 

2. INTRODUÇÃO 

  Cada vez mais é recorrente e relevante a abordagem de estudos sobre juventude 

nas Ciências Sociais, onde verificam-se diversas abordagens teóricas e 

metodológicas sobre o tema juventude e mercado de trabalho na sociedade 

contemporânea. Neste debate incide as implicações relativas aos processos e 

transformações ocorridas nas últimas décadas, especialmente as que incidem nas 

relações entre Educação e Sociedade, como também os efeitos relacionados à 

integração social (Guimarães, 2005; Teixeira, 2010).  

   A relação juventude e formação do ensino técnico profissional tem ampliado o 

debate sobre as desigualdades de oportunidades entre jovens na sociedade 

brasileira, o que implica em ações governamentais e implantação de políticas 

públicas como o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – 

PRONATEC do governo federal, em outubro de 2011.  

  Nesta perspectiva, cabe analisar os contextos em que os jovens se inserem na 

formação técnica de nível médio e os dispositivos e estratégias que estabelecem em 

relação à inserção no mundo do trabalho. 
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3. OBJETIVOS 

  Partindo de um recorte analítico, por meio de uma abordagem sócio-antropológica, 

focalizamos particularmente os jovens estudantes de instituições de ensino técnico 

profissional analisando os desdobramentos que as experiências formativas e 

profissionalizantes produzem sobre a elaboração de projetos de futuro e, em que 

medida tais projetos expressam expectativas relativas à implantação do Porto do 

Açu.   

 

4. METODOLOGIA 

  A metodologia utilizada para o estudo caracteriza-se pela pesquisa quantitativa e 

qualitativa. Os dados recolhidos por meio de questionários estão sujeitos a uma 

análise quantitativa, sendo os resultados das medições apresentados sob a forma 

de quadros estatísticos. 

  A informação fornecida pelos entrevistados será classificada (agrupada em 

categorias), contagem e apresentação sob forma quantitativa. 

  As entrevistas foram realizadas com jovens de instituições de ensino técnico, com 

idade entre 15 e 24 anos, matriculados no ensino técnico profissionalizante de 

instituições públicas e privados, na região Norte Fluminense, em início e final de 

curso.  

  O resultado das entrevistas consiste numa descrição compreensiva das 

informações, enquanto totalidade. O Universo da pesquisa abrange quatro cidades 

da região Norte Fluminense: Campos dos Goytacazes, Macaé, São João da Barra e 

Quissamã, onde a escolha destes municípios decorre da proximidade do Complexo 

do Porto do Açu. 

 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

  Inicialmente foi feito um levantamento bibliográfico sobre o tema pesquisado. A 

segunda etapa foi consistiu na participação na pesquisa “Juventude e 
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Desenvolvimento no Norte Fluminense: um estudo sobre os impactos do 

empreendimento do Porto do Açu”, uma pesquisa quantitativa, com a realização das 

seguintes atividades: a participação nas reuniões de elaboração do questionário 

utilizado na pesquisa survey; um pré-teste, antes da aplicação dos questionários no 

campo; a aplicação desses questionários com jovens matriculados no ensino técnico 

profissionalizante em instituições públicas e privados das cidades inseridas no 

universo da pesquisa; montagem do banco de dados, e realização de entrevistas 

semi-estruturadas.  

 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

  De acordo com as análises dos dados, até o momento, na pesquisa verifica-se que 

há uma percepção dos jovens em relação à necessidade de qualificação de mão de 

obra que se adeque as novas demandas impostas pela atual conjuntura vivenciada 

pela economia, devido principalmente a implantação do “Porto do Açu”, vista pelos 

jovens como um empreendimento que vai trazer desenvolvimento e oportunidades 

de trabalho para a região.  

  Pode-se constatar também que, entre os jovens entrevistados, há preferência em 

permanecer na região, contando que as expectativas em relação ao Porto se 

concretizem, proporcionando assim boas oportunidades.    
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