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A pesquisa que originou este artigo teve como intenção ampliar o leque de elementos que permitissem formular hipóteses explicativas sobre os direcionamentos da reforma do ensino médio. Considerou para isso, na avaliação da efetividade do propósito da reforma do ensino médio, o “olhar do mercado”, representado pela leitura de dois agentes distintos. O primeiro grupo foi composto por agentes recrutadores de mão-de-obra de empresas de seleção de recursos humanos. Tais empresas tomadas como expressão objetivada – embora parcial – das expectativas do setor produtivo quanto ao tipo de trabalhador “adequado”. Nesse sentido, no decorrer de 2004, foram entrevistadas recrutadoras de empresas de seleção de recursos humanos que atuam em Curitiba e sua Região Metropolitana. A seleção das empresas se deu após pesquisa por cinco semanas seguidas, no jornal de maior circulação na capital, de quais empresas estavam anunciando vagas de emprego que tinham como exigência a conclusão do ensino médio. Foi ainda incluída na amostra a Agência do Trabalhador, representante do Sistema Público de Intermediação de Mão-de-Obra.  
O segundo elemento tomado como caracterizador das consideradas “expectativas” do mercado foi a percepção de jovens sobre o trabalho por eles mesmos realizado e a relação das exigências do trabalho que realizam com o com o que aprenderam na escola de nível médio. Com esse objetivo, além das recrutadoras de recursos humanos, foram entrevistados jovens que concluíram o Ensino Médio já na sua configuração pós-reforma e estão inseridos no trabalho. O contato com os jovens foi realizado em um cursinho pré-vestibular noturno, de periferia, com valor de mensalidade bastante acessível para os padrões de Curitiba. Não se trata, na sua maioria, de jovens oriundos das camadas mais pobres da população, pois estas geralmente são excluída antes de lograr chegar ao ensino médio. São jovens das camadas mais empobrecidas da classe média. Tal percepção se confirma na expectativa da continuidade nos estudos no ensino superior, elemento compreendido por eles, como possibilidade, mesmo que limitada, de ascensão social.
A eleição do “olhar do mercado” se deve à propalada intenção, nos textos oficiais sobre a reforma do ensino médio de tomar o setor produtivo como referência na definição do currículo deste nível de ensino. Segundo seus propositores, a reforma do ensino médio seria urgente dada a inadequação da escola ao momento que vive a sociedade atual, fortemente permeada pelos efeitos do uso cada vez mais intensivo de ciência e da tecnologia. Como conseqüência desse forte aporte tecnológico, teríamos uma situação ímpar na qual a formação, quer do trabalhador, quer do cidadão, demandariam o desenvolvimento de “competências cada vez mais aproximadas”. Essa similitude, por sua vez, permitiria tomar o setor produtivo como interlocutor privilegiado para a definição de quais deveriam ser as habilidades e competências a serem desenvolvidas no ensino médio.
Os autores que fazem a crítica à reforma apontam para a parcialidade dessas afirmações, pois, por um lado, realmente a produção e as relações sociais sofreram mudanças significativas a partir da incorporação da microeletrônica, favorecendo a elevação das exigências educacionais. Por outro lado, mesmo que se considere a tendência de elevação das exigências educacionais, isso não significa que ela se ponha, da mesma forma, para todos. Além disso, há de se tomar tento para o fato de o setor produtivo ser heterogêneo e nele conviverem diversas formas de organização da produção e da gestão, desde aquelas consideradas de ponta, até algumas formas pré-capitalistas. Conseqüentemente, as demandas em relação ao tipo de trabalhador também não são homogêneas, pois nem todos serão absorvidos pelas empresas “reestruturadas”. E, principalmente, a clareza de que subordinar a educação às necessidades do setor produtivo é abdicar da possibilidade dela vir a se constituir num elemento que, por meio do acesso ao conhecimento, possa oferecer a possibilidade de uma compreensão mais ampliada da realidade. Como tal, é essencial que todos tenham acesso a níveis cada vez mais elevados de escolarização, mas não porque esta se põe como exigência da produção. 
Aliás, o discurso de que, a mais elevados de escolaridade estaria correspondendo um maior acesso ao mercado de trabalho é, segundo POCHMANN (2000), parcial. O autor afirma que, embora no decorrer dos últimos anos tenha ocorrido uma significativa elevação do nível de escolaridade dos jovens brasileiros, isto não tem favorecido o acesso ao trabalho.  Para DEITOS (2001) tem sido corrente no Brasil, o uso de mão-de-obra barata e descartável. Nesse caso, a elevação da escolaridade pouco contaria para facilitar o acesso ao trabalho. No caso paranaense, segundo LOURENÇO (2003a), há uma tendência à segmentação da economia. Aquelas empresas dirigidas ao comércio externo geralmente operam no limite da produtividade e contam com maior aporte de tecnologia. Por outro lado, as empresas mais ligadas à demanda interna operam com níveis de ociosidade e, vias de regra, contam com menos condições de investimento em tecnologia. É possível inferir que as exigências quanto ao tipo de trabalhador sejam, portanto, diversas. Além disso, tem se configurado na capital paranaense, o crescimento do setor terciário, que é apontado por FIRKOWSKI (2001) como conseqüência da reestruturação do setor industrial, principalmente por meio da terceirização de setores que passaram a ser considerados “não essenciais”. Nestes casos, a escolaridade teria um peso apenas relativo na possibilidade de acesso ao trabalho.
As considerações dos autores citados demonstram a heterogeneidade das expectativas do mercado quanto ao tipo de profissional esperado. Além disso, nos remetem “à polarização das competências”, expressão utilizada por KUENZER em várias de suas obras, isto é, para alguns poucos trabalhadores, necessários para as funções mais “nobres”, oferece-se uma educação carregada de forte conteúdo intelectual. Para a maioria, no entanto, dada a precariedade do trabalho que virão a desempenhar, oferece-se, também, uma educação precária.  
Os depoimentos dos recrutadores de mão-de-obra, aparentemente, confirmam a tendência à polarização expressa por KUENZER. Há várias referências às mudanças na produção, à exigência de profissionais mais criativos, ágeis, mas para um nível de atuação que não será preenchido por egressos do ensino médio.  Por outro lado, para as empresas de recursos humanos por elas representadas, a conclusão do nível médio é o mínimo a partir do qual o trabalhador pode se candidatar a postos formais de trabalho. Aparentemente, para o mercado, o nível médio passou a ser o patamar mínimo de instrução exigida ao trabalhador. Mas, ao que indicam os dados coletados, essa exigência não se põe, necessariamente, partindo do fato de que todas as formas de trabalho estejam fortemente eivadas pela tecnologia de ponta.
Tanto as entrevistas com os jovens quanto aquelas realizadas com as consultoras das empresas de recursos humanos apontam que o trabalho para quem tem formação de nível médio tem sido, prioritariamente, assim como aponta POCHMANN (2000, 2000a), em funções de baixo conteúdo intelectual, que não exigem domínio de habilidades e competências cognitivas mais desenvolvidas. Mas, mesmo para estas funções que, em princípio não demandariam a conclusão do ensino médio, ele é exigido no momento da seleção. É possível inferir que, num momento em que as camadas mais empobrecidas da população finalmente têm acesso ao ensino médio, mediante a elevação do nível de escolaridade, opera-se um movimento de exclusão de grandes contingentes de trabalhadores da possibilidade do trabalho formal. 
Segundo as recrutadoras, muito mais do que necessidade do tipo de trabalho a ser desempenhado, a exigência de escolaridade média se dá, basicamente, por duas razões. A primeira delas é a existência de um alto índice de desemprego, que permite às empresas colocarem quesitos cada vez mais elevados para a contratação, como estratégia de eliminação de candidatos. Embora realizadas num universo restrito, as entrevistas realizadas com os jovens demonstram que a forma como eles tiveram acesso ao trabalho foi basicamente por meio de relações interpessoais, em pequenas e micro-empresas As características das empresas citadas pelos jovens não indicam que estas estejam operando com grandes aportes de ciência e tecnologia, o que, em tese, demandaria trabalhadores com habilidades intelectuais mais desenvolvidas. . Embora não possibilite generalizações, tal dado pode ser um indicativo da dificuldade que os jovens têm em conseguir acesso às empresas maiores. Alguns relatam que buscaram emprego pelo jornal, cadastro em agências de recursos humanos ou mesmo na Agência do Trabalhador, mas que não tiveram sucesso. Apenas duas jovens afirmaram ter participado de processos de seleção abertos ao público em geral, veiculados pela mídia.
É possível que, pelo grande número de candidatos que concorrem a qualquer vaga oferecida, os jovens acabem sendo preteridos, apesar de terem concluído o ensino médio, por não terem maior qualificação ou, ao menos, experiência. Sobra-lhes a inclusão por meio da indicação e do parentesco, a busca prolongada por um emprego cada vez mais difícil, ou, em muitos casos, o trabalho informal. Nos casos relatados pelos jovens aparentemente o nível de escolaridade não foi decisivo para a contratação. 
Há outro aspecto implícito na fala dos jovens e que parece confirmar a percepção das recrutadoras no sentido de que a titulação, esteja se constituindo num elemento de seleção. Para eles, a exigência que se pôs foi muito mais a conclusão do ensino médio do que um nível mais elevado de conhecimento. Ao que tudo indica, para as tarefas destinadas aos trabalhadores que têm nível médio, o domínio do conhecimento científico-tecnológico não é um elemento determinante. 
A segunda razão apontada pelas recrutadoras para a exigência de ensino médio é a percepção do esvaziamento da escola. São várias as referências nesse sentido e suas expectativas em relação ao jovem egresso de ensino médio são (apenas) que ele demonstre domínio básico da Língua Portuguesa, que saiba comunicar-se oralmente, que seja capaz de realizar cálculos simples. A titulação de nível médio mesmo para os postos mais simples, de baixa exigência em relação ao saber, poderia estar sendo utilizada pragmaticamente, ou seja, como um mecanismo compensador diante do crescente esvaziamento da escola, comprovado até pelos exames nacionais, eles mesmos realizados tendo como referência a ótica minimalista/utilitarista implicada no princípio da organização curricular por competências.
KUENZER (2002) afirma que o esvaziamento da escola faz parte de um processo de exclusão includente e inclusão excludente. Ou seja, ocorrem várias estratégias para 
excluir o trabalhador do mercado formal, no qual ele tinha direitos assegurados e melhores condições de trabalho e, ao mesmo tempo, são colocadas estratégias de inclusão no mundo do trabalho, mas sob condições precárias. Assim é que trabalhadores são desempregados e reempregados com salários mais baixos, mesmo que com carteira assinada; ou reintegrados ao mundo do trabalho através de empresas terceirizadas prestando os mesmos serviços; ou prestando serviços na informalidade, de modo que o setor reestruturado se alimenta e mantém sua competitividade através do trabalho precarizado.  (KUENZER:2002:92)

Em outras palavras, o trabalhador é excluído e novamente incluído, mas em situação mais precária. Do mesmo modo, embora em direção contrária, as políticas educacionais têm favorecido a inclusão de camadas antes excluídas da educação formal. Mas, 

as estratégias e inclusão nos diversos níveis e modalidades da educação escolar aos quais não correspondam os necessários padrões de qualidade que permitam a formação de identidades autônomas, intelectual e eticamente, capazes de responder e superar as demandas do capitalismo (são componentes do processo de inclusão excludente, pois se) constituem em modalidades aparentes de inclusão que fornecerão a justificativa, pela incompetência, para a exclusão do mundo do trabalho, dos direitos e das formas dignas de existência. (KUENZER: 2002:9-3)

Essa construção teórica permite considerar que a exigência de nível médio para maioria dos empregos formais, relatada pelos entrevistados, esteja indicando que o desmonte da escola pública seja orgânico ao movimento do capital em sua atual configuração; ou seja, corresponder às demandas do mercado, no sentido de formar os profissionais que ele requer, significa estar cumprindo, também por meio da escola, os desígnios do capital, justificando e naturalizando a exclusão. 
As novas formas, mesmo que não tão novas assim, por meio das quais se tenta o obscurecimento das verdadeiras razões da exclusão vêm ocorrendo ao mesmo tempo em que se amplia o acesso a níveis mais elevados de escolaridade. Como nos lembra Saviani (1999) a elevação cultural poderia vir a se constituir em elemento que favorecesse exatamente o questionamento e a crítica ao atual estado de coisas.  Portanto, o esvaziamento da escola pública de nível médio, nível ao qual ainda não tem acesso a totalidade da população oriunda das camadas mais empobrecidas, expressa o quanto há de orgânico ao movimento do capital. 
Nessa via de raciocínio, o esvaziamento da escola, longe de ser um “efeito indesejado” seria orgânico às necessidades de naturalização da exclusão da maioria da população. Portanto, é possível que, apesar das reclamações das recrutadoras nesse sentido, o esvaziamento da escola não se constitua num problema real para o mercado, já que a elevação do nível de escolaridade exigido resolveria a questão, em especial num quadro de agravamento conjuntural e estrutural do desemprego também e mais duramente nas sociedades periféricas ao capitalismo avançado.
Por outro lado, se compreendermos a função da educação para além do mercado e a considerarmos como elemento potencializador da formação humana de maneira mais ampla, capacitando os sujeitos para a compreensão da realidade, o esvaziamento do conteúdo científico-tecnológico da escola reveste-se de uma crueldade ímpar com a grande maioria da população.
Um outro elemento central à reforma é que o ensino médio se constituiria, ao mesmo tempo, em formação para a cidadania e para a produção, dada a considerada crescente aproximação das competências necessárias tanto para a vida em sociedade, quanto para a inserção no trabalho. Portanto, mesmo sem ser estritamente profissionalizante o ensino médio ofereceria uma base de competências e habilidades necessárias a todos os processos produtivos. E, portanto, se constituiria num elemento potencializador da empregabilidade. 
Embora se questione a subordinação da educação às demandas do setor produtivo, tem-se claro que, sob as relações capitalistas, o trabalhador precisa “vender” a sua força de trabalho, pois foi expropriado dos meios de produção que lhe permitiriam outra forma de sobrevivência. Por isso, a inclusão no trabalho é realmente essencial para uma vida minimamente “digna”. Desse modo, apesar da limitação que isso significa, a defesa da empregabilidade demonstra a intenção de formar, no ensino médio, o tipo de pessoas que “interessariam” ao mercado. Por isso, seria de esperar que as recrutadoras entrevistadas percebessem uma relação entre as exigências do trabalho e a formação de nível médio. 
Mas, aparentemente, para as funções desempenhadas por egressos de nível médio, a contribuição do ensino médio na ampliação das possibilidades de acesso ao trabalho é bastante restrita. Partindo de uma primeira seleção, quando a titulação – e não necessariamente o conhecimento – realmente é considerada essencial, uma série de outros fatores, que vão desde aspecto físico São citadas características ligadas ao porte físico, aparência, habilidades de comunicação, vestimenta, domínio de informática, predisposição para aprender rapidamente o estilo da empresa, além de uma grande ênfase na experiência anterior na função.  até um determinado “perfil psicológico”, passam a compor o que as recrutadoras consideram “perfil interessante ao mercado”. 
Aliás, o ensino médio é considerado tanto pelas recrutadoras quanto pelos jovens, como sendo um curso inadequado às exigências das empresas. Para os recrutadores, as necessidades das empresas para cargos de nível médio ainda são, em grande escala, por pessoas com qualificação técnica bastante específica, mais próxima aos antigos cursos de 2º grau técnico. E o egresso do atual ensino médio não teria nenhum tipo de qualificação, o que dificultaria bastante o seu ingresso no trabalho formal. Apesar da valorização de um nível cultural mais elevado, que impulsionaria a capacidade de aprender e se adaptar mais facilmente ao trabalho, presente nos egressos do ensino médio, segundo as recrutadoras, as empresas não têm tempo nem recursos para investir em seu treinamento no trabalho.  E por isso mesmo, preferem contratar profissionais já experientes, ou com formação técnica. A exceção dar-se-ia apenas em postos de alta rotatividade, com baixo conteúdo intelectual e de baixa remuneração. Nestes, o custo do treinamento seria irrisório.
Também os jovens vêem pouca relação do que aprenderam no ensino médio com o conteúdo de seu trabalho. A maioria deles considera que seu atual emprego poderia ser desempenhado mesmo por quem não tem este nível de escolaridade. E, que poderiam exercer funções de maior complexidade e responsabilidade. Por outro lado, sujeitam-se ao cumprimento das tarefas que lhes cabem ante o receio de serem sumariamente substituídos. Referem-se também à distância entre o aprendido na escola e as exigências das empresas o que é considerado como um dos elementos que dificulta seu acesso a empregos melhores.
. É possível questionar, com base nos dados levantados na realidade pesquisada, a adequação da proposta do ensino médio, mesmo às necessidades do setor produtivo. Ou de outra forma, questionar a quais demandas da produção a reforma pretende atender, já que, segundo os depoimentos dos recrutadores de mão-de-obra entrevistados, ao contrário do que postula a reforma, não há um tipo prioritário de demanda educativa advinda do setor produtivo.
E, mais uma vez indicar a possibilidade de que a adequação da reforma à atual configuração do capitalismo se dê menos no sentido de formar os profissionais que a produção demanda e mais na intenção de favorecer a construção de uma nova visão de mundo, na qual a exclusão é naturalizada ante a inadequação individual às exigências do mercado.
Por outro lado, é importante lembrar que a opinião das recrutadoras, relativamente à valorização da formação profissional de nível técnico, está refletindo o tipo de empresas que elas representam; ou seja, podem estar representando empresas menos sofisticadas tecnologicamente ou reestruturadas tão só no que diz respeito à gestão do trabalho, portanto, ainda intensivas em trabalho e demandadoras, ainda, daquela formação escolar do trabalhador própria do período de dominância fordista.
É importante, no entanto, indicar a necessidade de ampliação de pesquisas que tomem as formas pelas quais vem se dando a inserção de jovens com escolaridade de nível médio no segmento do setor secundário mais avançado, seja na região metropolitana de Curitiba ou em outras metrópoles brasileiras. Isso porque, o presente trabalho tomou como foco, o setor terciário, indicado pelos atores entrevistados como o mais absorvedor de mão de obra jovem com ensino médio, e não o segmento secundário. A compreensão das formas que assume a inserção do jovem trabalhador com ensino médio no setor secundário se reveste de importância dado o fato de constituírem, Curitiba e sua Região Metropolitana, um pólo dinâmico nesse setor no Estado do Paraná.
Outro aspecto a destacar com relação à reforma do ensino médio é a defesa de necessidade de se constituir uma outra proposta pedagógica, adequada às necessidades da vida e do trabalho numa sociedade fortemente marcada pela ciência e pela tecnologia. Nesse sentido, os propositores da reforma defendem um outro critério para o ordenamento curricular e para o tratamento metodológico dos conteúdos, selecionados com base nas competências e habilidades consideradas desejáveis ao final da escola básica. As estratégias pedagógicas propostas seriam a interdisciplinaridade e a contextualização.
Os autores que fazem a crítica à reforma consideram que realmente é necessário superar a tradição livresca ainda presente em nossas escolas. Para KUENZER (2000), uma nova proposta pedagógica deveria articular formação científica e sócio-histórica à formação tecnológica, tendo por referência, não somente as demandas do setor produtivo, mas principalmente, os objetivos da formação humana. É também nesse sentido que LANDINI (2004), MARCONDES (2003). DUARTE (2001) reafirmam a importância de um trabalho pedagógico que tenha a teoria como elemento central, capaz de favorecer a possibilidade da reflexão sobre o real. É nessa direção que KUENZER (2000) afirma ser necessário levar o jovem, muito mais do que dominar conteúdos, a aprender a se relacionar com o conhecimento de forma ativa, construtiva e criadora. 
Por terem como horizonte, não a adaptação ao mercado e sim, a emancipação humana, os autores citados apontam problemas na eleição da noção de competências para orientar o ensino médio, principalmente, por que estas só podem se desenvolver plenamente na prática social e produtiva.  Para KUENZER (2002a) a pedagogia das competências confunde os processos intencionais e sistematizados das práticas escolares e as dimensões amplamente educativas que ocorrem nas relações sociais e produtivas. E com isso, promove o esvaziamento da finalidade precípua da escola, que é o trabalho com o conhecimento. Por isso, para a autora, a escola deverá ser “o lugar de aprender a interpretar o mundo para poder transformá-lo, a partir do domínio das categorias de método e de conteúdo que inspirem e que se transformem em práticas de emancipação humana em uma sociedade cada vez mais mediada pelo conhecimento.” (KUENZER:2002a)
Portanto, os autores analisados concordam que a pedagogia originária no paradigma taylorista-fordista já não basta para propiciar aos jovens sequer a inserção produtiva, uma vez que a proposta educativa do período em que a produção estava orientada dominantemente pelo referido paradigma, também não tinha como propósito ampliar o acesso dos trabalhadores ao conhecimento tendo em vista possibilidades de compreender e menos ainda questionar, o mundo no qual viviam.  
Apesar de a reforma e de a crítica apontarem, por razões absolutamente opostas, à necessidade de mudanças na proposta pedagógica no ensino médio, aparentemente os entrevistados – tanto os recrutadores quanto os jovens – ainda têm como referência um ensino bastante próximo daquele originado pelo paradigma taylorista-fordista. O primeiro elemento a sugerir isso é o uso do termo 2º grau ao invés de ensino médio.  Se num primeiro momento pode parecer apenas uma questão de terminologia, as entrevistas demonstram que, aparentemente, houve poucas mudanças na organização didático-pedagógica das escolas de nível médio. Na fala das recrutadoras, a única diferença perceptível é a eliminação da modalidade integrada ao curso profissionalizante, aliás, lamentada por todas. 
Os jovens entrevistados dirigem várias críticas ao ensino médio, muitas vezes bastante próximas daquelas feitas pelos reformadores ao antigo segundo grau. Referem-se a conteúdos estanques, distantes do real (inclusive do trabalho), direcionados prioritariamente para o vestibular, embora este seja um horizonte distante para a maioria. Sugerem inclusive, que a escola média deveria ter por referência para a organização dos conteúdos, os saberes necessários à prática profissional. Expressam a compreensão de que, mesmo o ensino médio não sendo especificamente profissionalizante, poderia sê-lo num sentido mais geral, abordando temas ou direcionando os conteúdos para determinados saberes necessários a todas as profissões. 
É preocupante observar que os jovens entrevistados, todos oriundos do ensino médio pós-reforma, não relatam alterações na prática pedagógica das escolas que freqüentaram. Suas falas nos permitem levantar a hipótese que, apesar de todas as ações promovidas para sua divulgação, a reforma não tenha se efetivado de maneira tão ampla como seria de se supor após seis anos de sua implantação. A descrição dos entrevistados sobre as aulas que tiveram, indica que provavelmente ainda haja uma forte prevalência da abordagem linear e expositiva dos conteúdos, apesar da proposta de interdisciplinaridade descrita no Parecer CEB 15/98. Do mesmo modo, a referência à pouca significação dos conteúdos e a compreensão de que eles “só servem para o vestibular” indica que, mesmo a contextualização proposta pela reforma – e considerada restrita e utilitária pelos críticos – , não alcançou as salas de aula.
Apesar do questionamento ao conceito de interdisciplinaridade e à concepção de contextualização presentes na proposta oficial, não há como negar que um conhecimento livresco, disposto de forma linear e “transmitido” de forma expositiva não tem garantido às classes que-vivem-do-trabalho, o acesso a patamares mais elevados de compreensão da realidade atual.  Vale retomar Kuenzer que, em várias obras, alerta-nos para o fato de as mudanças trazidas pela ciência e pela tecnologia para a organização do trabalho e para a vida em sociedade, no final do século XX, permitem avançar rumo à superação de uma educação ainda baseada no paradigma taylorista-fordista A pedagogia oriunda do taylorismo-fordismo tem na memorização sua categoria fundamental e, aparentemente, a organização do processo ensino-aprendizagem no ensino médio – embora não só neste nível – ainda prioriza a memorização de conceitos estanques e tidos como “acabados” numa estrutura linear, que pouco leva em conta o desenvolvimento mais recente das ciências e, menos ainda, as necessidades e/ou os interesses dos alunos., para o qual o treinamento e a ação mecanizada são a referência. A autora deixa claro, no entanto, que os grandes aportes de ciência e tecnologia – embora tenham um impacto significativo não só na produção de bens e de serviços, mas também no conjunto das relações sociais – , não são fatores independentes, causadores de uma nova realidade, mas subordinados à lógica do capital. Mesmo assim, conforme Tedesco (2001), a produção moderna exige o desenvolvimento pleno das melhores capacidades do ser humano. Por isso, em tese, a própria produção estaria favorecendo a formação mais integral dos trabalhadores, ainda que isto se dê, prioritariamente, como estratégia para ampliação da produtividade. O próprio autor afirma, porém, que no quadro dos atuais modelos de organização social, o sistema de produção baseado no uso intensivo de conhecimentos só é exigido, do ponto de vista das atividades produtivas, para o núcleo-chave dos trabalhadores. 
Para os autores citados, aí reside uma grande limitação em se tomar o setor produtivo como referência para a definição dos rumos da educação. Para o capital, ao contrário das necessidades de construção de uma cidadania consciente frente às mudanças que vivemos, não é necessário que todos os trabalhadores tenham acesso a níveis mais elevados de conhecimento e cultura. 
Considerando-se que o domínio de níveis mais elevados de conhecimento possa ser também e, contraditoriamente, possibilidade de favorecer a emancipação humana, supor que os jovens entrevistados, todos oriundos da escola pública, não tiveram acesso a formas menos tradicionais de organização didático-pedagógica pode estar indicando o aprofundamento da dualidade presente em nossa sociedade. Tal possibilidade decorre do fato de uma pedagogia baseada no paradigma taylorista-fordista, aparentemente relatada pelos jovens, não ser capaz de lhes oferecer a possibilidade de desenvolverem os saberes necessários para a inserção produtiva, e, menos ainda, o acesso aos elementos teóricos que permitam compreender e questionar o mundo no qual vivem. Conseqüentemente, apesar da expressiva ampliação do acesso, o ensino médio não está sendo capaz de favorecer a elevação cultural, elemento potencializador tanto da inserção produtiva quanto da emancipação humana.  
Ao se admitir a possibilidade da organização das escolas de ensino médio ainda estar bastante próxima do paradigma pedagógico oriundo do taylorismo-fordismo pode-se questionar em que medida a reforma do ensino médio pode ser, realmente, um dado explicativo dos atuais níveis de inserção profissional dos jovens. E, explorando um pouco mais a questão, apontar que, mais do que nunca é mister lutar por um ensino médio de qualidade, não apenas como estratégia para potencializar a inserção produtiva – embora esse também seja um de seus objetivos – mas com a finalidade de favorecer, a um número crescente de brasileiros, o acesso aos elementos teóricos que lhe permitam compreender e questionar o status quo.
Os próprios jovens entrevistados apontam nessa direção quando criticam a escola que freqüentaram por não ter lhes oferecido, nem condições concretas de continuidade nos estudos em nível superior, nem subsídios e elementos que permitam compreender, de forma mais ampliada, a realidade na qual vivem.  Também os autores que fazem a crítica à subordinação da escola à produção oferecem elementos para defender a urgente revisão da organização do ensino médio, que não esteja limitada às demandas do setor produtivo. Isso não significa negar que a incorporação crescente de ciência e tecnologia realmente trouxe mudanças significativas à vida social e produtiva. Ao contrário, indica a necessidade de pensar outras formas de organização da escola, que busquem tanto a superação do princípio educativo oriundo do taylorismo-fordismo, quanto aquele decorrente da produção flexível, ambos insuficientes para oferecerem aos jovens os elementos necessários à compreensão do mundo atual.
Em síntese, é possível considerar que os elementos trazidos pelas entrevistas realizadas permitem reafirmar, também sob o olhar dos jovens trabalhadores e dos recrutadores de mão-de-obra, a posição dos autores que fazem a crítica à definição do setor produtivo como referência para a reforma. E, aventar a possibilidade de que, muito mais do que servir aos interesses mais imediatos da produção, a reforma se constitua numa das estratégias de construção de um novo ideário, adequado à atual fase do capitalismo. Nessa via de interpretação, a divulgação de um novo ideário pedagógico, coerente com o direcionamento das políticas públicas neoliberais, além do desmonte das condições concretas da escola se organizar de forma mais autônoma, tem favorecido a constituição da escola como um espaço de “inclusão excludente”. E, com isso, favorecendo a constituição uma “nova” visão de mundo em que a responsabilidade pela inclusão passe a ser do próprio indivíduo.
Nesse sentido, faz-se necessário avançar rumo ao aprofundamento de uma perspectiva teórico-metodológica que atenda à perspectiva voltada à formação humana e que possa orientar o fazer pedagógico no ensino médio, além de poder vir a se constituir em elemento de enfrentamento de proposituras que, em nome do avanço tecnológico, estejam se constituindo em novas/velhas formas de impedir a ampliação cultural para além do cada vez mais estreito limites dos já incluídos.  Os esforços constitutivos de tal perspectiva teórico-metodológica revestem-se de urgência, dada à necessidade de se fazer avançar o referencial sustentador de uma proposta que tenha como norte a constituição de uma sociedade mais justa.
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