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Resumo 
O objetivo deste estudo consiste em compreender o processo de escolha profissional, de 
alunos de escolas públicas, com base em certos fatores sociais, econômicos e escolares, e 
ainda variáveis pessoais, discutindo os elementos que identificam os condicionantes 
considerados na decisão pelo curso superior, antes da realização do vestibular, por parte de 
alunos do ensino médio. Através de uma pesquisa quali-quatitativa, constatamos as escolhas 
profissionais estão fortemente relacionadas às características sociais, perfil acadêmico e sexo 
do estudante e parecem que são assim compartilhadas pelo grupo social, ao qual o sujeito se 
identifica. Essas evidências reforçam a necessidade de empenho da escola, principalmente 
pública, para além da mera orientação vocacional, no sentido de priorizar o desenvolvimento 
do conhecimento sobre o jovem, sobre seus valores e sobre sua personalidade. 
 
Palavras-chaves: Juventude, escolha profissional, ensino superior. 
 
 
Abstract 
The present study aims to understand the career choice of public school students, based on 
certain social, economic and educational factors and personal variables, discussing the 
elements that identify the conditions considered in the decision by the university, by students 
in the high school level. Through a qualitative and quantitative research, we found that career 
choices are closely related to social, academic profile and sex of the student and seem like 
they are shared by the social group to which the subject identifies. These evidences support 
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that we need a greater effort of the school, especially public that goes beyond mere vocational 
guidance, prioritizing the development of knowledge about the young, about their values and 
on the personality. 
 
keywords:. Youth, career choice, education. 

Introdução 

 Escolher uma trajetória profissional normalmente está associado à decisão por um 

determinado futuro, imaginado, definindo o ser e o que fazer. Outras vezes, a escolha por uma 

profissão também determina o modo como vamos nos relacionar produtivamente com a 

sociedade, conferindo assim certa identidade, antevendo, dessa forma, um futuro pessoal. 

Com a chegada do término da etapa escolar, vem também o conflito para escolher um 

caminho profissional, pois “assume grande importância no plano individual, já que envolve a 

definição das futuras experiências profissionais, significando, principalmente, a definição de 

quem ser, muito mais do que fazer” (PRIMI, 2000, p. 451).  

 No contexto da adolescência, a escolha é ainda mais crítica, afinal de contas as 

incertezas típicas dessa fase reforçam as dificuldades de natureza vocacional 

(BOHOSLAVSKY, 1977). Concordamos ainda com Bohoslavsky (1993), quando mostra que 

vamos entender a vocação como sendo um conceito associado à satisfação de algo interno, de 

um impulso, e neste caso, a profissão pode ser compreendida com o instrumento que 

possibilita a satisfação deste impulso. Dessa forma, a identificação com uma determinada 

profissão ou curso associado, exige que o adolescente desenvolva o conhecimento sobre si 

mesmo, sobre suas necessidades, seus valores e personalidade em construção. E nesse sentido, 

quando se trata de orientação vocacional, são utilizados testes e inventários que buscam 

propiciar ao estudante um conhecimento mais maduro sobre si mesmo, promovendo a situar-

se como pessoa e profissional (SILVA, 1992). 

 Ampliando nossa perspectiva do problema para a escolha profissional, nossos estudos 

apontam para a existência de uma serie de outros fatores que determinam as escolhas dos 

jovens e adolescentes, principalmente daqueles das classes populares, e que têm relação com 

as questões sociais e políticas. Dentro de uma perspectiva crítica, Soares (2002) vai defender que 

o capitalismo apesar de aparentemente oferecer um sem número de oportunidades, dentro da 

materialidade vivenciada “as possibilidades de escolha estão totalmente determinadas por este mesmo 

capitalismo, pela condição de classe social a qual pertencemos que nos transmite uma série de 

expectativas de padrões de comportamento e de consumo” (p. 41).  

 E assim, em uma sociedade capitalista, que para muitos, se vive para trabalhar, 

Frigotto (2002, p. 12) vai explorar a idéia do trabalho, como “criador de vida”, ou como 
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“condição constitutiva da vida dos seres humanos”, ao produzir bens materiais e simbólicos, 

compartilhados pela comunidade, criando laços do sujeito com sua coletividade e suas redes 

sociais. Além do mais, Manfredi (2000) aponta que as relações entre os elementos trabalho, 

emprego, escola e profissão não são simples, e exigem reflexões aprofundadas, para serem 

elucidadas. Por outro lado, apesar do senso comum afirmar que quanto maior a escolaridade, 

melhor seria condição ocupacional (em termos de melhor status social, político e financeiro), 

os jovens da classe popular não vivenciam isso na prática, com facilidade, pois não há a 

quantidade de empregos esperada para todos.  

Considerando a complexidade nos processos aqui descritos, surge a necessidade de 

aprofundar os estudos com as questões mais locais ou particulares. E assim, buscamos aqui 

compreender a constituição da tomada de decisão dos indivíduos, dentro de um contexto sócio 

econômico e escolar específico, com o intuito de elucidar os fatores que mais explicam as 

escolhas profissionais. Nesse sentido, no presente artigo pretendemos refletir sobre seguinte 

problema: quais os condicionantes que têm sido proeminentes na escolha profissional dos 

alunos da escola pública? 

 Nesta perspectiva, o presente trabalho pretende contribuir com os estudos dentro da 

temática “educação, trabalho e juventude”, tomando como foco escolhas profissionais, que 

exigem formação em nível superior. O objetivo assim é compreender o processo de escolha 

profissional, de alunos de escolas públicas, com base em certos fatores sociais, econômicos e 

escolares, e ainda variável pessoal, gênero. Buscamos assim, discutir os elementos que 

identificam os condicionantes que são considerados na decisão pelo curso superior, antes da 

realização do vestibular, ainda na condição de estudantes do ensino médio. 

 Dessa forma, o presente artigo é fruto de uma investigação que surge no âmbito do 

projeto de extensão “Trocando Ideias: diálogos na escola pública por uma educação como 

direito”, que envolve duas escolas públicas da rede estadual, do entorno da Universidade 

Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), alcançando aproximadamente 80 alunos, 

matriculados no 2º e 3º ano do ensino médio. Como o projeto visa promover o ensino superior 

e suas diversas formas de acesso, ao socializar entre alunos, os saberes que fortaleçam o 

sucesso na educação básica, entendemos que conhecer os fatores, que direcionam as escolhas 

desses jovens para a universidade se mostra imprescindível, para a construção de estratégias, 

tanto no âmbito do projeto, quanto em termos da escola, que permitam a consolidação de 

opções profissionais mais acertadas. 

  

Metodologia  
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 O presente trabalho resultou de uma pesquisa exploratória (GIL, 1991), uma vez que 

se buscou uma maior familiaridade com o problema referente ao processo de escolha 

profissional, de alunos de escolas públicas, na pretensão de construir hipóteses e, a partir de 

então, reunir elementos que as fortalecessem. Assume também o caráter de pesquisa 

explicativa, pois tem como “objetivo principal a identificação dos fenômenos, buscando 

explicações para os fatores que contribuem para a ocorrência desses fenômenos”. 

(OLIVEIRA, 2003, p.62), procura aprofundar o conhecimento da realidade, identificando os 

fatores que determinam ou contribuem para a ocorrência dos fenômenos, permitindo um 

conhecimento mais amplo e detalhado. 

Esse estudo tem sua gênese no contexto de um projeto de extensão, intitulado: 

“Trocando Ideias: diálogos na escola pública por uma educação como direito”, que envolve 

duas escolas públicas da rede estadual, do entorno da Universidade Federal Rural de 

Pernambuco (UFRPE), alcançando aproximadamente 80 alunos, matriculados no 2º e 3º ano 

do ensino médio.  

Para compreender os sentidos que os jovens, participantes do projeto, atribuíram às 

suas perspectivas profissionais, escolhemos o questionário, pois segundo Cervo e Bervian 

(1996) por ser a mais utilizada técnica de coleta de dados, que pode ser aplicado a um grande 

número de pessoas e constituindo-se num instrumento que mobiliza a exposição das ideias 

dos sujeitos pesquisados sem a influência de possíveis opiniões do entrevistador (GIL, 1999).  

 Dessa forma, aplicamos um questionário socioeconômico e cultural, aos alunos de 

ambas as escolas onde se desenvolve o projeto Trocando Ideias, com o intuito de conhecemos 

seus participantes. O questionário possuía um arranjo semiestruturado dentre as questões, e 

abrangia aspectos da escolha do curso superior, explicitado principalmente no seguinte 

questionamento: você pensou em algum momento em cursar uma universidade ou faculdade? 

Caso positivo, qual(is) o(s) curso(s) que você pretende fazer e o porquê da(s) escolha(s)?  

O presente trabalho se deu em três etapas, sendo elas: pesquisa e estudo bibliográfico, 

onde foram revisadas diferentes produções bibliográficas, com a finalidade de elencar os 

estudos já realizados em torno da problemática, para discutimos os resultados a luz das teorias 

já posta; coleta de dados, tendo os questionários como suporte para essa coleta; e por fim a 

leitura e análise dos dados, compreendendo duas perspectivas: a qualitativa, pois possibilita 

uma maior compreensão sobre os sentidos e significados construídos pelos sujeitos, 

permitindo mergulhar nas vivências e significações atribuídas pelos sujeitos em relação a um 

determinado tema (BIASOLI-ALVES, 1998), baseada também na análise de conteúdo 
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(BARDIN, 1995), pois “podemos encontrar respostas para as questões formuladas e também 

podem só confirmar ou não as hipóteses” (GOMES, 1999, p.74); e, a segunda de caráter 

quantitativo, com base nas frequências das respostas semelhantes dos alunos (MALHOTRA, 

2001). 

Em relação ao perfil curso, classificamos as suas respectivas profissões em: clássicas 

(associadas aos cursos de direito, engenharia e medicina) e não-clássicas (relativas aos 

demais cursos). Essa categorização se inspira nos estudos de Vargas (2010), ao afirmar que 

historicamente, as associações ou corporações que regulam as profissões de direito, 

engenharia e medicina (Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Federal de Engenharia e 

Arquitetura, e Conselho Federal de Medicina,), têm buscado estabelecer e preservar as 

posições de prestígio, dessas profissões, através de práticas, consideradas monopolísticas, 

estabelecendo barreiras às demais profissões. 

 

Resultados e discussão 

 

 Como base nos dados coletados através do questionário, podemos verificar as 

respostas de cinquenta e sete alunos (mais de 50% dos participantes), das turmas de segundo e 

terceiro ano, nas escolas onde se desenvolve o projeto. O número de alunos entrevistados 

favorece uma amostra expressiva, permitindo inferir a cerca dos condicionantes 

socioeconômicos e culturais, no tocante a escolha da profissão. Apesar de termos dados de 

somente duas escolas públicas, esta problemática nos leva a refletir sobre os condicionantes 

socioeconômico e culturais, que devam serem próprios do grupo, dentre aqueles de caráter 

mais geral, que podem influenciar nos estudantes na escolha dos cursos e profissão.  

 Os resultados foram analisados inspirados nas categorias, mencionadas por Paul e 

Silva (1998), Braga et al (2001), Braga e Peixoto (2006), que são elas:  

 

1-Perfil Socioeconômico: renda, nível de formação e tipo de ocupação 

dos pais; situação de trabalho no momento da inscrição e pretensão ou 

não de trabalhar durante o curso;  

2-Perfil Acadêmico: tipo de escola anteriormente frequentada: pública 

ou privada, profissionalizante ou geral; fato de ter ou não, feito 

cursinho preparatório; nível de desempenho acadêmico; 

3-Variáveis ditas pessoais (idade e sexo).  
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Em relação à categoria 1, fazendo um recorte, em termos da variável renda, 

observamos forte semelhança entre os alunos entrevistados, pois todos se reconheceram como 

membros de famílias de baixa renda. No tocante a variável, “nível de formação e tipo de 

ocupação dos pais”, verificamos que a grande maioria dos pais possui baixa escolaridade 

(apenas dois alunos declararam que seus responsáveis possuem formação de nível superior 

completo), de tal forma que as diferentes ocupações dos pais se distribuem, nas mais variadas 

designações. Mas como esperado, a grande maioria das profissões não exige o ensino básico 

completo (como cozinheira, copeira, camareira, auxiliar de serviços gerais, comerciante, 

garçom, segurança, pedreiro, etc.). 

Entretanto, ainda nesta categoria 1, ao analisarmos a variável “pretensão ou não de 

trabalhar durante o curso” observamos uma tendência de associação com as escolhas 

profissionais dos alunos entrevistados, conforme nos indica os gráficos 1 e 2.  

 
Gráfico 1 e 2. Distribuição das escolhas dos sujeitos, em cursos clássicos e não clássicos, conforme a 
expectativa de precisar conciliar o trabalho com estudo (esquerda) ou de apenas continuar estudando (direita), 
após a conclusão do ensino médio.  
 

De acordo com os dados dos gráficos 1 e 2, verificamos que os alunos dentre as 

alternativas “continuar estudando” e “trabalhar e estudar”, uma parcela majoritária escolheu a 

segunda opção e acabam por preferir os chamamos cursos Não Clássicos. Fica evidente, que a 

preferência pelos cursos Clássicos aumenta entre aqueles, que pretendem apenas estudar, após 

a conclusão do ensino médio.  

Podemos supor então que a necessidade de conciliar trabalho com estudo impulsiona 

os estudantes das escolas públicas, para cursos de nível superior, que sejam oferecidos no 

turno noturno. E sendo assim, como os cursos Clássicos tradicionalmente são oferecidos, no 

turno diurno, os alunos que assumem a perspectiva de manter-se apenas estudando, 
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apresentam uma preferência maior pelos cursos Clássicos, quando comparado com o grupo 

que pretende “estudar e trabalhar”, após o ensino médio, que claramente expressa sua 

preferência pelos cursos Não Clássicos.  

Outra possível explicação para essa maior preferência pelos cursos Não Clássicos, 

apesar dos cursos de Medicina, Engenharia e Direito deterem um maior status social, pode 

estar relacionada com a percepção dos estudantes das escolas públicas, de que os vestibulares 

para os cursos Clássicos são altamente concorridos, ou que exigem domínio dos 

conhecimentos das ciências exatas (matemática, física e química), implicando em um elevado 

grau de desclassificação. E assim, a opção majoritária pelos cursos Não Clássicos poderia 

inclusive ser explicada, ao imaginarmos que os alunos escolhem os cursos pelo seu potencial 

acadêmico de ser aprovado no vestibular (preferindo assim cursos de baixa procura), e 

provavelmente pode estar relacionado com sua desenvoltura e facilidade com as disciplinas 

das ciências exatas (preferindo aqueles cursos que não exigem física, química ou matemática). 

Direcionando nossas análises agora para a categoria 2, “Perfil Acadêmico”, e para 

melhor apresentação dos dados, organizamos a citada categoria em três variáveis principais, 

sendo: 2.1 - Tipo de escola anteriormente freqüentada (pública ou privada); 2.2 - Fato de ter 

ou não feito cursinho  preparatório; 2.3 - Nível de desempenho acadêmico (apresentar ou não 

reprovação no percurso escolar). 

 No que diz respeito à subcategoria 2.1, buscamos analisar as possíveis correlações 

entre escolha do curso com os “aspectos da trajetória escolar” (BRAGA; PEIXOTO, 2006). 

De acordo com os entrevistados, trajetória escolar é em sua maioria totalmente feita em escola 

pública. Observamos ainda que há um percentual menor de alunos oriundos da escola privada, 

mas que prossegue na educação básica pública, conforme nos mostra o gráfico 2. 

 

Gráfico 2. Distribuição das escolhas dos sujeitos, evidenciando a relação existente entre o tipo de escola 
freqüentada (publica ou privada) e pretensão por cursos não clássicos (azul) e clássicos (vermelho).  
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 Conforme a exposição do gráfico 2, percebemos dois tipos diferente de trajetórias: 

alunos que tiveram toda sua trajetória escolar na rede pública (1); alunos que começaram em 

escola particular e depois prosseguiram na escola pública (2). É interessante observar que os 

alunos, que nunca tiveram passagem pela escola privada, têm preferência pelos cursos não 

clássicos (vermelho), com um percentual perto de 80%, em comparação com 60% para os 

cursos clássicos. Enquanto que os alunos, que tiveram alguma passagem pela escola privada, 

tendem a preferir cursos clássicos (azul), com um percentual um pouco abaixo de 30%, em 

comparação com os 20% relativos aos cursos clássicos. 

 Essa distribuição das escolhas conforme o percurso acadêmico, exclusivamente em 

escola pública ou não, nos permite fazer inferências sobre a percepção dos alunos sobre a 

qualidade da aprendizagem ou do preparo ofertado pela escola para prosseguir com os estudos 

ou seguirem para o mercado de trabalho. Afinal, segundo Saviani (1994), tem crescido a 

perspectiva da relação entre educação e trabalho, defendendo que qualificar os trabalhadores, 

por meio da educação, tem potencial para contribuir com o cresciment pessoal e 

desenvolvimento econômico.  E assim, essa tendência pelos cursos não clássicos, estaria 

assim associada com a percepção do jovem de suas potencialidades escolares, que não é 

percebida como suficiente ou adequada, diante de uma trajetória escolar totalmente na escola 

pública. E assim, ao escolherem o caminho para o ensino superior ou para mercado de 

trabalho, os jovens da escola pública provavelmente o fazem, conforme a percepção das 

limitações de suas condições familiares, escolares e materiais. 

 No que diz respeito à variável 2.2 (já ter feito ou não um curso preparatório), 

constatamos que nenhum deles havia participado de qualquer cursinho. E assim, a 

participação no projeto Trocando Idéias pode ser vista como sua primeira experiência, em um 

preparatório ao vestibular/ENEM. Conforme um estudo anterior desenvolvido por Silva et al 

(2011), ao investigar o motivo da participação dos alunos no primeiro ano do projeto, 

verificou-se que estes alunos justificavam sua participação para terem um maior 

aprofundamento dos conteúdos; para se preparar melhor para o Enem, vestibulares e outros 

concursos; para obter maiores conhecimentos acerca do ensino superior, além do fato da 

participação no projeto ser gratuito. Diante desse contexto, configurado por escolhas, que 

parecem se pautar pela trajetória escolar, podemos supor que os sujeitos compreendem que 

preparação conferida pela escola pública não seria suficiente para obterem sucesso junto aos 

vestibulares dos cursos clássicos, das profissões de prestígio. 
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No que tange a variável 2.3, buscou-se analisar esse elemento tendo como parâmetro, 

a declaração por parte dos sujeitos da existência de reprovação em qualquer disciplina, em 

seus percursos escolares, conforme podemos observar através do Gráfico 3. 

 

Gráfico 3. Distribuição das escolhas dos sujeitos, em cursos clássicos e não clássicos, conforme o perfil 
acadêmico, determinado pela existência (esquerda) ou não (direita) de reprovação em seus históricos escolares.  
 

 Conforme podemos os dados apresentados no Gráfico 3, percebemos que a escolha do 

curso está relacionada ao nível de desempenho acadêmico, uma vez que a variável reprovação 

mostra interferência na escolha do curso. Afinal, os alunos com reprovação (nível de 

desempenho baixo) apresentaram uma maior tendência a escolher os cursos não clássicos. Já 

os alunos sem reprovação (nível de desempenho alto), optaram de maneira mais evidente 

pelos cursos Clássicos. Provavelmente, a opção pelos cursos Clássicos, se deve a ênfase que 

os tradicionais exames vestibulares, costumam conferir às disciplinas consideradas “difíceis 

de passar”, ligadas às Ciências Exatas (Matemática, Física, Química). Dessa forma, 

provavelmente os alunos das escolas públicas, principalmente aqueles com a marca da 

reprovação, compartilham da visão que cursos superiores Não Clássicos aceitam alunos com 

“baixo desempenho” na escola, especialmente na disciplina de matemática, o que favorece a 

escolha para cursos superiores, como licenciatura, e os cursos noturnos.  
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Gráfico 4. Distribuição das escolhas dos sujeitos, em cursos clássicos e não clássicos, conforme o gênero 

Para subcategoria “variáveis ditas pessoais”, decidimos por explorar a questão de 

gênero, em relação à escolha do curso, sem fazer qualquer distinção, com relação a idade. No 

gráfico 4, observamos as distribuições das  escolhas por cursos clássicos e não clássicos, de 

acordo com os gêneros. 

Conforme o resultado expresso no gráfico 4, no que diz respeito à escolha do curso 

pelo gênero, percebemos que perto de 60% das escolhas masculinas apontam para cursos 

considerados como clássicos e quase 40% para os cursos não clássicos. Um comportamento 

simétrico aparenta ocorrer com o gênero feminino, quando apenas 40% das escolhas podem 

ser classificadas como cursos clássicos e 60% como cursos não clássicos. Esses resultados 

parecem ser um indicativo de como as questões de gênero ainda são relevantes em nossa 

sociedade. Afinal, apesar da educação no Brasil ser um campo de trabalho 

predominantemente feminino, os cargos de maior poder financeiro e status social e político 

estão, muitas vezes associados aos cursos de engenharia, medicina e direito, aparentando ter 

um predomínio masculino.  

Além do mais, deve-se considerar o gênero como um fator importante, pois as 

profissões ditas femininas (professores e enfermeiras, por exemplo) são também as que 

tendem a ter menores salários e menos prestígio (DÁLIA, 1983; SILVA, 1996). Outro fator a 

ser considerado é a questão da empregabilidade, podemos supor que as alunas ao escolherem 

os cursos não clássicos, podem ter essa preferência, segundo uma percepção de maior 

mercado de trabalho, e assim podem fazer uma relação com cursos que aparentemente tenham 

uma maior chance de conquistar uma vaga de emprego, independentemente dos salários e do 

status social não serem atrativos.  

 

Considerações Finais 
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 Mediante a pesquisa que foi aqui relatada, os resultados proporcionaram análise, 

corroborando a existência da correlação entre os perfis adotados, com a preferência dos 

alunos pelos cursos. Em relação às categorias estudadas, todas se mostraram como fatores que 

explicam, pelo menos em parte, as escolhas dos sujeitos, participantes do projeto Trocando 

Idéias, alunos de 2 escolas públicas, localizadas no entorno da UFRPE, por cursos 

classificados em clássicos e não clássicos.  

 Portanto, nossos achados reforçam a relação entre escola, trabalho e curso, conforme 

destacado que Fogaça (1998), ao afirmar que a educação geral e a educação profissional 

precisam a ser vistas bastante interrelacionadas.  Em síntese, pode-se dizer, então, que as 

escolhas dos nossos sujeitos, mesmo em pequena escala, na dimensão de 2 escolas públicas, 

acompanham os resultados das grandes pesquisas sobre a escolha do curso superior e apontam 

para duas evidências: a primeira que o perfil socioeconômico e acadêmico, e ainda variáveis 

pessoais, são considerados na escolha do curso, implicado dizer que a tendência dos sujeitos é 

não escolher seu futuro acadêmico e profissional de forma aleatória, exclusivamente segundo 

algum tipo de preferência ou interesse de natureza íntima ou pessoal, subjetiva ou interior.  

Pelo contrário, as escolhas estão fortemente relacionadas às características sociais, 

perfil acadêmico, e sexo do estudante e parecem que são assim compartilhadas pelo grupo 

social, ao qual o sujeito se identifica. E a segunda, que segue a mesma perspectiva apontada 

por Paul e Silva (1998), Braga et al (2001) e Braga & Peixoto (2006), de que as "variações no 

perfil do alunado segundo os cursos é definida anteriormente ao próprio vestibular". Podemos 

supor então, que existe um importante e complexo processo de auto-seleção na escolha do 

curso superior, antes mesmo da realização do vestibular. E sendo assim, podemos supor que, 

em certa medida, os diversos processos seletivos, seja vestibular tradicional ou até mesmo o 

ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), adotados pelas universidades públicas, não 

selecionam de fato os candidatos, apenas confirmam as escolhas dos sujeitos, que constroem 

essas escolhas, durante seu processo escolar e diante das expectativas traçadas, tendo como 

base, as características aqui apontadas.  

Dessa forma, se desejamos que as escolhas dos jovens, principalmente dos estudantes 

das classes populares, sejam cada vez mais associadas com uma identificação madura e 

vocacional por determinada profissão ou curso superior, faz-se necessário que a escola, e 

especialmente a escola pública assuma um papel, para além da mera orientação vocacional. 

Espera-se assim, a adoção de um conjunto de ações, que sinergicamente, possibilite ao 

adolescente, durante a etapa de sua escolarização, o pleno desenvolvimento sobre suas 
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necessidades (não apenas racionais e cognitivas), mas principalmente aquelas que permitiriam 

o pleno desenvolvimento do conhecimento sobre si, sobre seus valores e personalidade.  
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