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Resumo: O artigo é uma reflexão sobre o espaço que a sociologia pode ocupar diante da sua nova 
condição de obrigatoriedade no ensino médio e também de sua contribuição na formação do aluno 
ante o mercado de trabalho. Tendo em vista a instrumentalização do conhecimento por parte das 
escolas e da adesão dos alunos pela luta do vestibular, a sociologia pode ajudar na construção de um 
cidadão pleno sem deixar de lado sua vocação crítica e formadora.  
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Pensando nas mudanças sociais, intensas e rápidas que vivemos, a disciplina 

de sociologia tem agora o desafio de se firmar no ensino médio depois de decretada sua 

obrigatoriedade. Diante desse cenário, temos a intenção de discutir o espaço que ela pode 

ocupar no ensino médio sem deixar de lado sua vocação a partir de uma breve análise das 

Orientações Curriculares Nacionais (OCNs) e relacionando o posicionamento que os alunos e 

as escolas de Goiânia têm em relação ao mercado de trabalho através de algumas de suas 

representações.  

A idéia desse texto nasceu a partir de uma aula da disciplina Laboratório de 

Licenciatura I, ministrada pelo professor Francisco Rabelo no curso de graduação em 

Ciências Sociais, na Universidade Federal de Goiás (UFG)1.  A atividade fazia parte do 

exercício de construção do discurso sociológico para alunos de ensino médio, em que 

deveríamos escolher um tema, escrever sobre ele e coletar dados que exemplificassem nosso 

texto que se tornaria instrumento para uma futura aula no estágio. Por isso, a coleta de dados 
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aqui feita, não caracteriza uma pesquisa, mas uma simples forma de exemplificar o que estava 

no texto. As entrevistas foram feitas aleatoriamente com alunos do ensino médio nas portas 

das escolas, dentro de ônibus e via internet. Os slogans foram colhidos em listas telefônicas, 

panfletos, outdoors, camisetas das escolas e comerciais de televisão. Não fiz distinção entre 

escolas públicas ou particulares porque ambos os segmentos indicavam algum tipo de 

proposta nesse sentido, fosse nos slogans, nos comerciais, nas camisetas ou mesmo nas 

entrevistas com os alunos. A resposta do consultor de carreiras ao seu ouvinte foi transcrito de 

uma de suas colunas diárias, de uma importante rádio nacional. 

 

O ensino médio a serviço do capital. 

 

O ensino médio tem sido submetido a várias reformas que, ao longo do 

tempo, procuraram romper com a dicotomia clássica do propedêutico\profissionalizante. No 

que diz respeito a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN) a 

determinação é de se construir um currículo a partir de uma base nacional comum em que se 

atenda às demandas das características regionais, locais, da sociedade, da cultura, da 

economia e dos estudantes (art.26,Lei n.9.394/96). Ao se organizar os conteúdos gerais em 

áreas do conhecimento, tenta-se promover a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade, 

“seja para superar a fragmentação do conhecimento ou dar ao ensino médio um caráter de 

orientação articulado e contextualizado” (Franco, 2001; p. 167). 

Entre os aspectos mais relevantes dessa discussão e que envolve a 

identidade do ensino médio, encontra-se sua posição em relação ao mercado de trabalho. Nas 

instituições de ensino da rede privada constata-se uma instrumentalização do ensino no 

sentido de se ocupar tão somente com o vestibular, colocando em segundo plano a construção 

de um conhecimento que articule ciência, cultura, arte e trabalho. De fato, o que se percebe 

são alunos, professores e escolas envolvidas em torno de um conteúdo que facilitará a 

inserção do estudante na faculdade, o que, para eles, será a manifestação tangível do sucesso 

dos três. É um ensino voltado aos interesses do capital. 

O papel da escola nesse caso deveria ser outro. Ao longo dos tempos, ela se 

tornou, para a humanidade, a instituição que provê os indivíduos de elementos culturais para 

viver bem na sociedade a que pertencem. Ela se reveste, assim, da responsabilidade social de 

provedora de um modo sistemático e organizado de educação, que atualiza historicamente o 
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saber para as gerações, além de selecionar o que for mais relevante para a formação dos 

cidadãos. 

Quando ela tenta formar o estudante somente para o mercado competitivo 

do trabalho ou para o vestibular, está cometendo o erro de deixar de lado suas outras funções 

sociais, no caso, relacionada à “dotação de um saber crítico a respeito da sociedade do 

trabalho alienado, pois não preparar para o trabalho alienado é uma forma de preparar para 

ele” (Paro, 1999, p.113), sem contestação, transformando e ensinando tudo a partir do 

princípio do custo e benefício em detrimento do seu papel principal. Claro que não se deve 

deixar de dar condições para os jovens ingressarem no mercado de trabalho, porque se não 

fosse assim, muitos deixariam a escola para buscar no próprio mercado essas condições. 

Como afirma Acácia Zuenker (2000, p. 28):  

 

Certamente, o tratamento teórico-metodológico adequado dos conteúdos das áreas 
de códigos e linguagens, ciências da natureza, matemática e ciências humanas, todas 
complementadas com o estudo das formas tecnológicas, se efetivamente viabilizado, 
fornecerá o necessário suporte à participação na vida social e produtiva. 

 

O trabalho não pode ser central na vida do homem, mas o meio que o 

homem tem de buscar seu bem viver, usufruindo até dele nesse sentido. Por isso ele não pode 

ser a preocupação predominante da escola.  

 

Mercado de trabalho, o jovem e a escola do ensino médio em Goiânia. 

O capitalismo contemporâneo tem se caracterizado pela precarização do 

trabalho através da diminuição de direitos sociais desde o final dos anos 1970. Para tanto, tem 

se utilizado de uma fé inabalável nos mecanismos de mercado e em sua capacidade de auto 

regulação. Pensando especificamente no jovem do ensino médio, percebe-se que essa 

precarização já o alcançou, na medida em que ele experimenta a dura competitividade do 

mercado de trabalho quando se vê diante da necessidade de ajudar no orçamento familiar. Ali 

sua “empregabilidade” está em questão, medindo e exigindo competências que o ajudem a ser 

competitivo. Como diz Gaudêncio Frigotto (2004, p.197):  

 

...a pedagogia das competências e da empregabilidade expressa, no plano 
pedagógico e cultural, a ideologia do capitalismo flexível, nova forma de intensificar 
a exploração do trabalho e de ‘corrosão do caráter’, num contexto cujo lema é: ‘ Não 
há longo prazo’. Uma ideologia que aumenta sua eficácia na medida em que: efetiva 
a interiorização ou subjetivização de que o problema depende de cada um e não da 
estrutura social, das relações de poder; que cabe ao estudante adquirir o ‘pacote’ de 
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competências que o mercado reconhece como adequadas ao ‘novo cidadão 
produtivo. 

 

Essa pedagogia, ainda segundo Frigotto, é adequada ao projeto social de 

globalização, que domestica as massas e restringe a responsabilidade do cidadão “ao trabalho 

bem-feito”, gerando “cidadãos que pagam impostos, que careçam de visões globais e de 

sentido crítico e que se convençam de que a atividade política não é ofício de todos, mas dos 

especialistas.” (2004, p.197) 

Na coleta de dados, procurei saber de alguns alunos de ensino médio que 

estão prestes a fazer vestibular, o que eles estão esperando de uma futura carreira. Ao 

perguntar se quando entraram no ensino médio eles já se preocupavam com o trabalho ou 

carreira, obtive respostas como: 

–  Sim, mas não tanto. Até porque ainda estava (não estou mais) em dúvida do que fazer. 
 
– Sim eu me preocupava e ainda me preocupo pois estou no ensino médio ainda, 2° ano, e não 
tenho respostas nem para mim e nem para meus pais (risos). 
 
–  Sim. Meu futuro começa agora, né? 
 
– Não me preocupava, mas eu acho que isso foi um erro, porque hoje eu estou terminando de 
cursar o último ano escolar e eu não tenho certeza do que irei fazer na faculdade, está muito 
difícil! 
 

Já em relação ao que mais lhes preocupavam em relação ao mercado de 

trabalho, se disponibilidade de emprego, competência profissional, competitividade do 

mercado de trabalho, as respostas foram do tipo: 

–  De tudo um pouco, principalmente a competitividade, que está muito grande ultimamente e 
acaba por diminuir a disponibilidade de emprego, que por sua vez é cada vez mais ocupada por 
pessoas muito mais capacitadas. Ou seja, a competência é essencial, para se "vencer" a disputa 
de competitividade. 
 
– O que me preocupava e me preocupa é disponibilidade e competitividade pois nesses anos 
percebi que muitos jovens começaram a se preocupar com seu futuro; na minha escola fizeram 
uma votação sobre este mesmo tema. São 39 alunos; 6 disseram que não iriam fazer faculdade; 
33 alunos disseram que pensam em fazer ou até já se decidiram o que fazer. 
 
– Disponibilidade de emprego, porque devido muito a mecanização de várias tarefas rotineiras, 
o mercado de trabalho tem diminuindo muito. E como estou no ultimo ano do ensino médio 
essa dúvida tem batido muito em minha cabeça, a profissão que eu pretendo seguir é a de 
jornalista, e eu sei que esse mercado está bastante inflado por isso a disponibilidade me 
preocupa. 
 
–  Com certeza a disponibilidade de emprego, porque não adianta você ser muito bom na área 
de trabalho que você executa, e não ter emprego para você pode desenvolver ela, quantos 
ótimos advogados, médicos entre outros estão fora do mercado de trabalho por falta de 
emprego. 
 

Procurei saber como as escolas ofertam seus serviços em que esses alunos 

estudam e ainda ver os slogans e seus anúncios, na tentativa de verificar se a representação 
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que elas fazem de si mesmas nessa oferta está de acordo com essa lógica de mercado que 

valoriza a empregabilidade em detrimento da articulação entre ciência-conhecimento, cultura 

e trabalho. Eis alguns desses slogans: 

– Você, cidadão do mundo; 
 
–Aprender é evoluir; 
 
–Desde 1948 cuidando da educação de seus filhos; 
 
– Educação para toda a vida; 
 
– Educação para enfrentar os desafios da vida; 
 
– Acima de tudo, valores humanos; 
 
– Qualidade e responsabilidade; 
 
– Formação para você; 
 
– Educação que forma vencedores; 
 
– Sua aprovação no vestibular ou o seu dinheiro de volta; 
 

Busquei também alguns serviços que elas próprias destacam para chamar a 

atenção em seus anúncios e propagandas: 

 

– Jardim ao pré-vestibular; inglês, espanhol e teatro; informática; 
– Ensino fundamental ao pré-vestibular; estúdio de tv, dança, capoeira; específica, simulado, 
aulões, orientação vocacional; 
– Segundo grau em 1 ano e 4 meses; terceiro ano em 5 meses; primeiro grau em 2 anos; 
apostilas para as provas da Secretaria de Educação - GO; 
– Maternal ao terceiro colegial ; preparatório para o vestibular; 
– Ensino médio, pré-vestibular; específicas e concursos. 
 

Procurei também escutar o que o mercado de trabalho formal tem dito aos 

seus aspirantes em relação a essa questão de escolaridade e empregabilidade. Sempre ouço 

um famoso consultor de carreiras de uma rádio nacional que, ao meu ver, tem sido voz 

importante no cenário corporativo do mundo do trabalho. Muitos têm buscado seus conselhos 

em sua coluna diária de como sobreviver nesse mercado competitivo. Selecionei uma coluna 

em que ele fala sobre: “estudar nunca é demais, mas não se deve deixar a busca pelo emprego 

para depois”. Acho que ilustra bem o que a pedagogia da competência exige de um jovem e as 

suas devidas preocupações em buscar o “pacote” de competências que o mercado reconhece 

como adequadas ao “novo cidadão produtivo”. Eis o e-mail do ouvinte e sua resposta: 
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–  Meu nome é Alberto. Tenho 18 anos e estou fazendo planejamento pessoal para 
ser um executivo de sucesso. Estou no primeiro ano de faculdade de Comércio 
Exterior e gostaria de saber quais cursos eu devo fazer assim que me formar, ou até 
antes, pois sei que as exigências das empresas estão aumentando muito. Não sei, por 
exemplo, se faço uma pós-graduação ou um mestrado.” 
 
–  Caro Alberto, ainda bem que você escreveu. Você ainda está em tempo de não 
cometer o mesmo erro que muitos jovens já cometeram e continuam cometendo. 
Cursos de pós-graduação, doutorado, MBA devem ser feitos depois que a pessoa 
estiver empregada e não antes. O mercado de trabalho está vivendo uma situação 
estranha, quase surreal. Há muitos jovens entre 20 e 26 anos que estão 
desempregados, embora tenham acumulados bons e vários diplomas. Por outro lado, 
há empresas reclamando que não conseguem candidatos adequados para preencher 
as vagas oferecidas exatamente porque estão faltando jovens que souberam 
equilibrar o estudo e a experiência prática. Meu conselho, Alberto, é que você 
arrume um emprego o quanto antes, mesmo que seja um emprego que nada tenha a 
ver com Comércio Exterior. A sua carreira deve começar com esse simples passo 
que precisa ser dado e não pode ser pulado. Depois que você estiver empregado, 
você poderá balancear o seu planejamento, que vai depender não apenas do que você 
quer para o seu futuro, mas também, e principalmente das lições que o presente irá 
lhe ensinando e das oportunidades que forem aparecendo. Tenha em mente , 
Alberto, que estudar é ótimo e nunca será demais, mas deixar a busca do emprego 
para depois e só ficar estudando durante muito tempo é algo que, além de não 
queimar etapas, ainda pode chamuscar sua carreira. 

 
 

Percebo nesses exemplos que não há reflexão quanto a alternativas para essa 

realidade e sequer um esforço de tentar mudá-la, seja em participação política ou crítica por 

parte da maioria do segmento de escolas de ensino médio em Goiânia. Por mais que essa 

coleta de dados tenha sido um simples exercício, em várias pesquisas tenho visto essa 

tendência. Os estudantes anseiam logo entrar no mercado de trabalho, já que só nele percebem 

a chance de subir na vida. A escola tem visto assim também, como diz Paro (1999, p. 108):  

 

Assim como o programa de vida das camadas de trabalhadores é quase nada para o 
viver bem (...) e quase tudo para o apenas viver, ou pior, para o não morrer, também, 
quando se fala em educação e, em especial, em escola, a primeira preocupação, ou a 
preocupação que está subtendida nas demais , é com a preparação para o trabalho. 

 

Proposta das Orientações OCNs para a Sociologia no ensino médio 

Penso que a sociologia como disciplina no currículo escolar pode trabalhar 

bem o tema da escolaridade  (conhecimento) x empregabilidade, o que daria aos alunos uma 

visão crítica e faria com que, ao refletirem sobre o tema, eles mesmos buscassem maneiras ou 

alternativas de vida que não somente a da simples reprodução do cenário.  

Com seu histórico intermitente em relação as outras disciplinas, ela tem 

tentado se afirmar dentro do ensino médio que também vive uma crise, mas essa em busca de 

sua identidade exige um preparo que requer debates de fôlego em relação ao papel da 
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sociologia e de sua metodologia, que reúna essas questões sem se esquecer de sua verdadeira 

vocação, ou seja, a de gerar senso crítico e espírito de convivência social, desnaturalizante ao 

mesmo tempo. 

A interdisciplinaridade da sociologia tem sido uma das maneiras de 

recolocar a disciplina no currículo escolar, já com a nova proposta de as disciplinas 

dialogarem entre si. Nenhuma outra tem tanta flexibilidade e ajustamento nesse sentido 

quanto a sociologia. Desde a matemática, geografia, física, inglês, todas podem ser vistas a 

partir de um tema sociológico. 

Temos visto que até a própria escola, instituição, pode vir a ser tema de 

estudos sociológicos de alunos e professores, numa constante revisitação de seus sentidos e 

objetivos, não deixando de lado a reflexão necessária pelos seus próprios agentes de uma 

instituição tão cara para a sociedade. 

As OCNs deixam a sociologia à vontade quanto a desenvolver seu conteúdo 

por temas, conceitos ou teorias. Devido a sua intermitência no cenário educacional brasileiro, 

não possui um conteúdo rígido, percebido a primeira vista. 

Mesmo sem um conteúdo claro para a maioria dos próprios docentes, a 

sociologia pode vir a ser instrumentalizado pela indústria de acesso a universidades. É uma 

questão de defender sua vocação nesse ensino médio em crise, em tempos de reconstrução. 

Até aí a sociologia tem papel importante. Sua vocação aponta para um ensino médio voltado 

para o ser humano e sua capacidade de criticar, intervir, refletir e não somente de reproduzir o 

ethos de uma sociedade que se voltou de maneira tão determinada para o mercado de trabalho 

e suas exigências. 

Por isso, a pesquisa deve estar presente na sala de aula como instrumento de 

produção do conhecimento sociológico. As aulas de sociologia não cabem em métodos 

rígidos, como a mera exposição. Elas devem acontecer no sentido de explorar o que de mais 

interacional existe em termos de métodos pedagógicos, já que seu caráter interacional com a 

realidade requer perspectivas diversas para esse exercício ser compreendido, apreendido e 

incorporado nas vivências dos alunos. 

A proposta das OCNs acaba sendo uma ação de afirmação da disciplina no 

currículo do ensino médio, na intenção clara de ter nela uma aliada para fazer dele uma etapa 

do aprendizado que não deixe de ter o caráter formador do cidadão pleno, autônomo em suas 

análises e participante ativo da vida social, de uma maneira mais crítica possível. 
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