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Resumo: 

A presente dissertação tem como objetivo analisar a construção das expectativas de futuro 
dos estudantes do 3º ano do ensino médio integrado nos cursos de Administração, 
Agropecuária e Mineração do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí 
Campus Paulistana. Visa, a partir desse propósito, dialogar com os debates sobre a 
distribuição das oportunidades educacionais do ensino médio no Brasil; ensino médio, 
juventude e trabalho e a política de expansão da Rede Federal de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica como primeira hipótese, considera-se que o Instituto Federal do 
Piauí é uma instituição de prestígio e boa reputação o que despertaria, a princípio, o interesse 
desses jovens estudantes pela escola. Na segunda hipótese, argumenta-se que as 
expectativas e projetos de futuro dos estudantes pesquisados objetivam inicialmente a 
inserção profissional no mercado de trabalho e podem ser ressignificados no decorrer dos 
cursos, diante de um campo de possibilidades e da probabilidade de serem encontradas 
trajetórias plurais entre eles. Para analisar estas hipóteses, aplicamos um questionário com 
os estudantes no período de conclusão do curso e obtivemos a resposta de 54 estudantes 
concluintes de todas as turmas do ensino médio integrado e permitiu uma abordagem 
quantitativa e qualitativa sobre ambas as questões da pesquisa. Sobre as perguntas 
elaboradas, o instrumento abordou sobre o perfil socioeconômico e familiar, trajetória 
educacional pregressa e atual de cada um deles, percepções dos estudantes em relação aos 
cursos, objetivos iniciais e atuais relacionados ao curso, ao mercado de trabalho e ao 
prosseguimento dos estudos. A metodologia visou apurar as perguntas e respostas 
considerando o resultado geral e por curso para fins de análise comparativa, respondendo 
aos objetivos dessa pesquisa. Com os resultados encontrados, verificamos que a 
credibilidade na instituição/reputação é o principal motivo de escolha do IFPI, confirmando 
a primeira hipótese. Quanto às expectativas de futuro, o foco principal dos estudantes é o 
acesso ao ensino superior.  
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