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RESUMO

Como parte da dissertação de mestrado “A ameaça dos estereótipos em jovens negros na escolha
profissional” neste estudo investiga-se a percepção social das ocupações quanto ao status social a
elas atribuído, a composição racial destas ocupações e as escolhas dos jovens em função da cor de
pele. Responderam ao questionário 253 adolescentes, alunos do 2º e 3º ano do ensino médio, entre
15 e 21 anos. Observou-se a partir das análises quantitativas que: independentemente da cor do
participante, os adolescentes percebem algumas profissões como de brancos e outras, como de
negros; b) eles atribuem aos brancos as profissões de alto estatuto e aos negros as profissões de
baixo estatuto; c) os jovens negros, escolhem mais por profissões de alto estatuto. Os resultados são
discutidos com base nas teorias da psicologia social cognitiva.

PALAVRAS CHAVES: Negros. Escolha profissional. Estatuto social. Estereótipos.

ABSTRACT

As part of the master&39;s thesis "The threat of stereotypes in young blacks in professional choice" in
this study we investigate the social perception of occupations regarding the social status attributed to
them, the racial composition of these occupations and the choices of young people ralated to the color
of their skin. The questionnaire interviewed 253 adolescents, students from the 2nd and 3rd year of
high school, between 15 and 21 years. It was observed from the quantitative analysis that: regardless
of the color of the participant, the adolescents perceive some professions as white and others as
black; b) they assign whites high status professions and low status professions to blacks; c) young
blacks choose more often high status professions. The results are discussed based on theories of
cognitive social psychology.

KEYWORDS: Blacks. Choose professional. Social status. Stereotypes.

RESUMEN

Como parte de la disertación del máster “La amenaza de los estereotipos en jóvenes negros en la
elección profesional” en este estudio se investiga la percepción social de las ocupaciones cuanto a la
posición social a ellas atribuida, la composición racial de estas ocupaciones y las elecciones de los
jóvenes en función del color de piel. Respondieron al cuestionario 253 adolescentes, alumnos del
segundo y tercero de bachillerato, entre 15 y 21 años. Se observó a partir de análisis cuantitativos
que: independientemente del color del participante, los adolescentes perciben algunas profesiones
como de blancos y otras, como de negros; b) ellos atribuyen a los blancos las profesiones de alta
posición y a los negros las profesiones de baja posición; c) los jóvenes negros, eligen más por
profesiones de alta posición. Los resultados son discutidos con base en las teorías de la psicología
social cognitiva.

PALABRAS CLAVE: Negros. Elección professional. Posición Social. Estereotipos.

1. INTRODUÇÃO:

Durante muito tempo o Brasil foi considerado o país da “democracia racial”. Entretanto, os fatos dizem
outra coisa. Embora nunca tenha sido oficializado um regime segregacionista, a realidade apresenta
uma contundente discriminação e desigual tratamento para brancos e negros neste país (HERINGER,
2000). Assim, são inúmeras e variadas as consequências danosas que esta disfarçada realidade de
“democracia racial” deixou como herança para esta sociedade. Uma delas foi a compreensão
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naturalizada dos espaços sociais e das ocupações profissionais dos brancos e negros.

As pesquisas indicam que a população negra do Brasil ao longo da história possui uma triste
realidade de desvantagem ocupacional com relação a população branca e, que infelizmente, esta
desvantagem perdura até os dias atuais. (BARRETO, 2007; CERQUEIRA, 2012; CHADAREVIAN
2011; HERINGER 2002; JEZUÍNO, 1997; SAWAIA, 2004; SILVA, 2017; TOMÉ, 2004). Ao analisar as
relações intergrupais, a psicologia social cognitiva, entende que embora tenham havido várias
mudanças históricas e normativas na sociedade brasileira, a lógica de dominação de um grupo sobre
o outro ainda permanece. Sendo que uma das formas de perpetuação desta dominação é através dos
estereótipos do grupo dominado. Pois os estereótipos foram e são necessários para a perpetuação da
dominação; os grupos se valem dos estereótipos negativos como uma forma de preservar suas
ideologias e posição hierárquica (BROWN, 2010; TAJFEL, 1981; TECHIO e LIMA, 2004). E tal
realidade constitui as bases que fundamentam as desvantagens étnicas em nossa sociedade.

A discussão sobre os estereótipos para se compreender a realidade de desvantagem ocupacional dos
negros se dá pelo fato de que durante todo o processo de construção da sociedade brasileira o poder
político, econômico, ideológico e cultural foi hegemonicamente exercido por apenas um grupo. E aos
negros, condenados a viver num contexto que não os comtemplava, foram atribuídos estereótipos
negativos a respeito do desempenho ocupacional deles, mantendo-os em ocupações de pouca
importância social. Podendo ser, equivocamente, tal realidade interpretada como natural.

Num país em que a realidade racial afeta os mais diferentes segmentos da vida social do indivíduo
negro, persistindo uma supremacia da classe branca e, onde durante muito tempo da história houve
uma imposição racial do negro a determinados papéis sociais, os estereótipos tendem a ser
extremamente limitadores das capacidades dos membros do grupo alvo. No mundo do trabalho, por
exemplo, constatar-se-á a insignificância da população negra desde o regime escravocrata e, tal
insignificância permanece no quadro das ocupações de profissões de alto status social pela parcela
de negros da população brasileira (BARRETO, 2007). Inclusive, aos poucos negros que conseguem
vencer a norma de exclusão de seu grupo, permanentemente é ameaçado pelos estereótipos a
respeito da competência de seu grupo.

Os estereótipos raciais que foram construídos ao longo da história em nosso país, ao que parece,
permanecem vivos, se não nos termos de outrora, ao menos nas novas formas de expressão de
preconceito e racismo presente na sociedade brasileira (ver LIMA e VALA, 2004). E tal realidade leva
a uma indagação: os jovens aracajuanos percebem segregação racial das ocupações profissionais
Quais as profissões eles percebem como de alto estatuto e quais são as de baixo estatuto Os negros,
escolhem mais por profissões de baixo estatuto social

Sabe-se que há mais de 10 anos ações e movimentações normativas que propõe a igualdade de
oportunidades aos que foram historicamente prejudicados, entretanto, pouco se investigou se os
impactos das políticas afirmativas mudaram a perspectiva dos jovens quanto a percepção dos grupos
que compõe as profissões de alto e baixo estatuto. Possivelmente, para o negro ainda seja muito forte
o efeito dos estereótipos sobre o lugar social do negro, sobretudo no mundo do trabalho. E talvez ele
ainda enxergue um limitado leque de opções ocupacionais que foram atribuídas a seu grupo social e,
consequentemente, escolha por profissões com baixo status social. Talvez ainda o negro esteja
construindo sua vida profissional limitada às expectativas e limitações estereotipadas de seu grupo de
pertença.

1. COMO PODEM OS ESTEREÓTIPOS INTERFERIR NA VIDA DO SUJEITO

Estereotipar um indivíduo é atribuir a ele características que são partilhadas socialmente entre os
membros do grupo ou categoria específica. O estereótipo é uma inferência de uma atribuição de uma
pessoa em determinada categoria particular (BROWN, 2010; MCGARTY, YZERBYT e SPEARS,
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2002; TAYLOR, 1981). Sendo o estereótipo uma conclusão dedutiva sobre atributos a indivíduos,
podendo variar conforme sua categoria ou grupo, sabe-se que outros processos cognitivos são
subjacentes a ele.

Dentre os aspectos subjacentes a compreensão dos estereótipos, nas últimas décadas, um construto
tem ganhado grande destaque dentro da psicologia social, a cognição social. Segundo Garrido,
Azevedo e Palma (2011) a cognição social busca a compreensão de como os indivíduos percebem a
si próprios e como percebem os outros, e sobretudo, como esta percepção pode explicar os atos,
julgamentos, previsões e influenciar o comportamento social do sujeito. Para Troccolli (2011) a
cognição social pode ser entendida como a compreensão obtida pelo sujeito sobre qualquer aspecto
social humano, seja sobre si próprio, seja sobre o indivíduo, seja sobre um papel social, grupos ou
mesmo instituições. De forma que para Mendonça e Lima “as cognições sociais envolvem formas de
explicação sobre algum evento ou circunstâncias em que o sujeito está envolvido, desse modo, toda
cognição social é compartilhada pelos grupos sociais” (2011, p. 197).

Para Fiske e Taylor (1984) a cognição social é o modo como o sujeito percebe a si próprio e aos
outros. A ideia da cognição social está relacionada a construção individual, entretanto, podendo vir a
ser influenciada por aspectos sociais, da consciência de quem o indivíduo é, segundo a percepção
que ele tem de si, de quem ele acredita ser, ou mesmo o papel social que ele deva cumprir, de como
ele percebe os outros indivíduos e a realidade a sua volta. Enfim, o indivíduo, significa a sua
existência social. A partir deste conceito, pode-se pensar em como o contexto das muitas limitações
financeiras, educacionais, de oportunidades podem influenciar negativamente na compreensão da
existência social dos jovens negros e de como ele é percebido.

Sabe-se que o termo “estereótipo” com um significado social foi usado pela primeira vez pelo
jornalista político Walter Lipmann (1922). Este termo originalmente derivou de um aspecto da
tecnologia do processo de impressão gráfica na qual através de um molde duplicava os padrões ou
mesmo imagens de uma página. Daí a inspiração para a definição feita por Lipmann (1922) para os
estereótipos como "imagens na cabeça", representações do meio social que ajudam na simplificação
da realidade complexa dos fenômenos sociais (BROWN, 2010).

Hamilton e Toiler (1986) afirmaram que os estereótipos são estruturas cognitivas que são formadas
por nossos conhecimentos e expectativas que influenciam nos julgamentos e tomadas de decisões do
sujeito a acerca dos grupos e de seus membros. E estes julgamentos possuem grande amplitude,
perfazendo toda a compreensão de vida social do sujeito, e podendo ser relacionados ao gênero,
aparência física, "raça", origem social, interesses, metas, papéis sociais e profissionais, nacionalidade
e outro.

Há um fato relevante para a compreensão sobre a origem dos estereótipos é saber que as “imagens
na cabeça” são um produto social (FISKE, 1998; TAJFEL, 1981; TAYLOR, 1981). E elas surgem e se
configuram a partir do processo de socialização no qual o indivíduo está inserido, das aprendizagens
realizadas ao longo da vida social do sujeito, a partir das maneiras institucionalmente reconhecidas, a
exemplo da escola, da família, bem como pelos variados meios de comunicação de massa que
também cumprem o papel de agentes da socialização a exemplo, revistas, jornais, rádio, televisão,
internet e etc (FRANÇA, 2013). De modo que as “imagens” são reproduzidas pelo indivíduo a ponto
de se constituírem como conteúdo fixo na mente. (ALLPORT, 1954; BROWN, 2010).

A exemplo do papel importante que os agentes da socialização produzem na construção dos
estereótipos Grijó e Souza (2012) trataram da quase invisibilidade do negro nas telenovelas
brasileiras, e tratou da sub-representação dos negros em papéis de pouca importância e quase
sempre em funções de pouco prestígio, muito embora ele tenha percebido avanços, como
exemplificou, um negro no papel de vilão. Entretanto, o avanço percebido por ele diz muito,
indiretamente. Diz de uma cultura estereotipada a respeito do negro e mesmo quando ele aparece em
destaque, é num contexto desfavorável a opinião pública. Como bem afirmou Sodré (1999), no Brasil
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existe um “racismo midiático”.

Silva 2011 ao analisar a figura do negro nos livros didáticos do ensino fundamental concluiu que
poucos foram os livros que não trouxeram o negro estigmatizado, entretanto, a frequência tenha sido
pouca e, relevou de um modo geral que a realidade era de uma quase invisibilidade dos negros nos
livros didáticos. De modo que, podemos inferir que o aprendizado sistematizado na sociedade
brasileira não contempla o negro, entretanto, os negros sejam maioria numérica na população. Nem
mesmo nas histórias lúdicas houve espaço para os negros conforme Dórea (1997). Colaborando com
o que pensou Turra (1995) e Guimaraes (2008) falaram que o racismo cordial imperou neste país. De
modo que deixou um importante aprendizado social a respeito do grupo dos negros.

A respeito do aprendizado social Alpport (1954) apresentou uma perspectiva sobre a compreensão
dos estereótipos a partir de elementos socioculturais. Trazendo a percepção de que a continuidade
deles, a resistência ao tempo não era um fato ao acaso. A socialização está a serviço da continuidade
desta dinâmica. Ao despontarem nos estudos sobre os estereótipos étnicos raciais, Katz e Braly
(1993) entendiam os estereótipos como crenças que seriam compartilhadas e transmitidas
socialmente. No estudo realizado com alunos da universidade de Princeton, eles solicitaram para que
cada indivíduo atribuísse uma característica predefinida em uma determinada lista, a um determinado
grupo ao qual, o observador acreditasse ser aquele atributo típico daquele grupo. E como resultado,
chamou a atenção a prevalência e o consenso de atributos negativos com relação aos negros.

Posteriormente, Gilbert, (1951) e Karlins, Coffman, e Walters, (1969) ao replicarem o estudo,
constataram uma estabilidade no endosso central dos estereótipos a respeito dos grupos com
sensíveis mudanças. Contudo, no estudo de Karlins et al. (1969) a mudança ficou marcada pela
queda na atribuição de estereótipos negativos em relação aos negros. Porém para esta diminuição
Brown (2010) apresenta a ideia da desejabilidade social de enquadramento às normas antirracistas já
difundidas na sociedade americana no período pós-guerras.

Apesar dos estereótipos possuírem uma explicação de suas origens ligadas a aspectos da realidade
social, nem de longe se pode esperar que os estereótipos, descrevam objetivamente uma verdade em
relação ao grupo. E sim, que os padrões culturais de comportamento serão associados a
circunstâncias socioeconômicas e poderão fornecer, ou se constituir em informações eliciadoras de
uma percepção estereotipada em relação ao grupo alvo (BROWN, 2010).

Imaginemos um grupo étnico de determinada cultura que ocupa uma posição social economicamente
desfavorável, com níveis salariais reduzidos, baixa escolaridade, péssimas condições de moradia
dentre outras faltas. As condições sociais em que este suposto grupo étnico se encontra, embasariam
todo o processo de estereotipia dele. E assim, incorporado um aspecto de “verdade” ao estereótipo. A
perspectiva de que os estereótipos possuem “um quê” de verdade, uma espécie de semente, grão
que realmente justifique o processo de estereotipagem.

Para Tajfel (1981) os estereótipos se relacionam com a ideologia que justifica o status quo de
determinado grupo social. É fato que os grupos estabelecem entre si uma hierarquia dentro da
sociedade, seja de poder, econômica ou de privilégios; os grupos se sobrepõem uns aos outros. E se
referir aos grupos minoritários com estereótipos negativos ajudam numa racionalização do sistema
social. Apoiando o grupo dominante numa posição privilegiada. E enraizando os estereótipos nas
relações sociais entre os grupos (TAJFEL, 1981). Numa outra perspectiva, analisando os processos
de construção dos estereótipos de gêneros quanto aos papéis sociais, em seus resultados Hoffman e
Hurst (1990) confirmaram a perspectiva da ideologia social sendo usada para justificar as
estereotipias.

E uma vez que o estereótipo esteja estabelecido, ele exercerá alguns efeitos sobre a vida do
indivíduo. Um destes efeitos, e a grande probabilidade deles se cumprirem. Os indivíduos diante dos
estereótipos que lhe são imputados, passam a adotar o comportamento e internalizar os atributos que
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lhe foram observados. Efetuando, assim a realização do que outrora fora estereotipado a respeito
dele. Em outras palavras: a expectativa de um sujeito sobre o comportamento de outro pode
influenciá-lo a ponto dele comporta-se de acordo com o que é esperado dela (BROWN, 2010).
Entendo que os estereótipos assumem um papel de profecia auto realizadora, podemos inferir que
para os jovens negros, os estereótipos a respeito podem se constituir numa interferência para a
escolhas destes profissionais para profissões de baixo estatuto social.

1. OBJETIVOS

3.1 Objetivo Geral

O objetivo geral deste estudo foi investigar a percepção social das ocupações quanto ao status social
a elas atribuído e a composição racial destas ocupações, ou seja, pretendeu-se identificar a
compreensão a respeito da maneira como as profissões são percebidas socialmente pelos
participantes como de alto ou baixo status social e qual grupo racial caracterizam estas ocupações.

3.1.1 Objetivos específicos

a. Investigar a composição racial das ocupações profissionais;
b. Identificar a percepção dos estudantes sobre o status social atribuído as ocupações

profissionais em nossa sociedade;
c. Identificar a compreensão dos jovens a respeito da composição dos grupos raciais que ocupam

as profissões de alto e baixo status social;
d. Analisar a escolha profissional dos jovens em função da cor da pele e do status social da

profissão

3.2 Hipóteses

H1: Independentemente da cor da pele os jovens perceberão segregação racial nas profissões.

H2: Independentemente da cor da pele dos jovens, haverá maior atribuição de pessoas brancas para
as profissões de alto status social do que de pessoas negras.

H3: Jovens negros escolherão, mais do que os jovens brancos, profissões de baixo status social.

1. MÉTODO

4.1. Participantes

Participaram desta pesquisa 253 jovens, alunos dos 2º e 3º anos das Escolas Estaduais no município
de Aracaju -Sergipe. A amostra foi composta por 37,2% (n= 94) de participantes do sexo masculino e
62,8% (n= 159) do sexo feminino, com faixa etária entre 15 e 21 anos e com média de 17,30. Sendo
93 (36,8%) alunos do 2º ano e 160 (63,2%) do 3º ano.

Quanto aos aspectos étnicos dos participantes, eles foram categorizados a partir da auto e hétero
definição quanto a cor da pele, sendo que a auto definição foi realizada no corpo do instrumento e, a
hétero definição foi realizada pelo pesquisador sem o conhecimento do participante quando no
momento da entrega do questionário. Ambas definições foram realizadas através de uma escala tipo
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Likert de 7 pontos, sendo 1, o tom de pele mais branco e a opção 7, o tom de pele mais negro. Na
análise dos dados as opções 1, 2 e 3 foram categorizados brancos, e as opções 4, 5, 6 e7 como
negro. De modo que, quanto a auto definição, observou-se que 49,8% (n= 126) se autodeclaram
brancos, 47,8 (n= 121) se autodeclaram negros, e 2,4% (n= 6) não se manifestaram quanto a sua cor
de pele. E com relação a hétero definição observou-se que 13,8% (n= 35) são brancos, 66,8% (n=
169) negros e de 19,4% (n= 49) da amostra não foi possível realizar a hétero definição, em razão de
que alguns participantes descumpriam a orientação de entregar pessoalmente o seu questionário, e
leva consigo o do outro participante, como a hétero definição acontecia sem o conhecimento do
participante, o inquérito a respeito de quem era o outro questionário não foi realizado.

4.2. Procedimentos e instrumentos

Primeiro, foram contatadas as instituições da rede pública de Aracaju para pedir o consentimento para
a pesquisa. Segundo, O projeto da pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa com
seres humanos, com Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) nº
88534918.9.0000.5546. Terceiro, foi acordado com a coordenação da escola u dia em que fosse
possível um encontro com os alunos para que eles levassem o TCLE aos seus pais. De posse do
TCLE assinado pelos responsáveis dos menores, em dias combinados com a coordenação
pedagógica, o aplicador dirigiu-se a sala de aula, autorizado pelo professor, reexplicou os objetivos da
pesquisa e aplicou o instrumento de coleta. O instrumento foi um questionário semiestruturado
composto com 10 perguntas que versavam sobre a percepção das profissões e da segregação racial
das ocupações e 11 perguntas de investigação sociodemográfica.

4.3- Análise dos dados

As análises de dados estatísticos foram feitas através do software SPSS (Statistical Package for
Social Sciences) nas versões 19.0 e 20.0. Inicialmente foi realizado a limpeza do bando de dados pela
retirada dos outliers severos e moderados. Foram feitas análises descritivas de médias, de frequência
simples e de respostas múltiplas e Análises de contingência (Qui-Quadrado) e ainda teste t student.

5. RESULTADOS

5.1 - Percepção dos estudantes sobre o status social atribuído às ocupações profissionais.

Para analisar o quanto as profissões são consideradas importantes dentro da sociedade, realizamos
análises descritivas de médias e em seguida teste t student contra 3, para cada profissão agrupada
por área de concentração, foi perguntado o quanto ela ea considerada importante e as respostas
foram aferidas através de uma escala Likert, que variou de 1 (sem importância) a 5 (extremamente
importante). Essa análise permitiu a criação de hierarquias de diferenças, conforme descrição nas
Tabelas 1 e 2.

Da primeira categoria analisada, a das Ciências Agrárias, foi obtido como resultado que a amostra
partilha da ideia de que o curso de Medicina Veterinária é o mais importante. As Ciências Biológicas e
da Saúde, os resultados indicaram que o curso de Medicina como o mais importante dentro da
categoria. Na sequência, o curso de Enfermagem apareceu como o segundo colocado e,
posteriormente, Odontologia, Fisioterapia, Nutrição, Farmácia e Fonoaudiologia foram considerados
igualmente importantes.

Já na área de Ciências Humanas, o curso psicologia foi considerado o de maior importância na
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sociedade. Para a área de Ciências Sociais Aplicadas o curso de Direito foi considerado
extremamente importante, os cursos de Economia e Administração são considerados igualmente
muito importantes, conforme Tabela 1.

Tabela 1 – Teste t student das médias de quanto as profissões são consideradas importantes.
Ciências Agrárias; Biológicas e da Saúde; Humanas e Sociais Aplicadas I

Concentração/Profissão M Desvio N T Df S
Ciências Agrarias
Veterinária 4,130,97 25218,5672430,000
Engenharia Florestal 3,571,094 2498,223 2480,000
Engenharia de Alimentos 3,520,97 2488,557 2470,000
Engenharia Agrícola 3,490,92 2448,215 2430,000
Engenharia Agronômica 3,260,94 2494,373 2480,000
Zootecnia 2,931,106 250 -1,029 2490,304
Pesca 2,800,10 251 -3,096 2500,002
Ciências Biológicas e da
Saúde
Medicina 4,870,504 25359,1552520,000
Enfermagem 4,490,749 25331,7432520,000
Odontologia 4,350,761 25228,1532510,000
Fisioterapia 4,340,779 25327,4262520,000
Nutrição 4,250,779 25125,5262500,000
Farmácia 4,160,846 25221,7422510,000
Fonoaudiologia 4,060,934 25218,0742510,000
Biologia 3,840,944 23813,8002370,000
Ecologia 3,640,959 25310,6812520,000
Educação Física 3,621,009 2529,742 2510,000
Ciências Humanas
Psicologia 4,260,908 25222,0742510,000
Pedagogia 3,901,055 25213,4962510,000
História 3,801,067 25111,8312500,000
Geografia 3,621,058 2509,263 2490,000
Filosofia 3,111,242 2501,375 2490,170
Ciências Sociais 3,061,074 2490,885 2480,377
Arqueologia 2,821,037 242 -2,665 2410,008
Ciências da Religião 2,681,095 252 -4,660 2510,000
Ciências Sociais Aplicadas I
Direito 4,620,695 25237,0792510,000
Economia 3,840,935 24914,2312480,000
Administração 3,830,891 24314,5452420,000
Arquitetura e Urbanismo 3,570,968 2509,345 2490,000

Serviço Social 3,561,124 253

7,886

2520,000
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Com. Social –
Jornalismo 3,541,031 2498,295 2490,000

Relações Internacionais 3,331,148 2534,600 2520,000
Com. Social –
Audiovisual 3,331,045 2494,914 2480,000

Ciências Contábeis 3,310,906 2495,327 2470,000
Designer Gráfico 3,150,989 2522,356 2510,019
Turismo 3,091,116 2531,239 2520,217
Secretariado Executivo 3,041,035 2520,548 2510,584
Publicidade e
Propaganda 3,020,967 2320,272 2310,786

Museologia 2,571,084 253 -6,266 2520,000
Biblioteconomia 2,550,971 249 -7,377 2480,000
Ciências Atuariais 2,530,984 249 -7,473 2480,000

Na área de Linguística, Letras e Artes, pode-se ver na Tabela 2 que o curso de Letras/Português
aparece como um curso considerado muito importante. As Ciências Exatas e da Terra o curso de
Matemática foi considerado o mais importante. E para a área as Engenharias, o curso de Engenharia
Civil esteve no topo da hierarquia (ver tabela 2).

Tabela 2 – Teste t student das médias de quanto as profissões são consideradas importantes.
Linguística, Letras e Artes, Ciências Extas e da Terra; Engenharias e Ciências Humanas.

Profissão M Desvio N T Df S
Linguística, Letras e Artes
Letras / Português 4,22 0,991 251 19,554 250 0,000
Letras / Inglês 3,90 0,962 251 14,765 250 0,000
Letras / Espanhol 3,58 1,043 252 8,875 251 0,000
Música 3,08 1,109 251 1,196 250 0,233
Teatro 2,86 1,046 252 -2,167 251 0,031
Dança 2,69 1,073 249 -4,606 248 0,000
Artes Visuais 2,66 1,007 237 -5,225 236 0,000
Ciências Exatas e da Terra
Matemática 3,99 1,079 252 14,601 251 0,000
Física Médica 3,81 1,002 250 12,809 249 0,000
Química 3,81 1,124 252 11,438 251 0,000
Física 3,61 1,066 253 9,084 252 0,000
Eng. da computação 3,47 1,018 253 7,290 252 0,000
Ciências da Computação 3,39 1,038 247 5,948 246 0,000
Sistemas de Informação 3,32 1,094 253 4,714 252 0,000
Estatística 3,23 1,071 249 3,432 248 0,001
Geologia 3,17 1,020 252 2,595 251 0,010
Astronomia 3,12 1,129 253 1,726 252 0,086
Engenharias
Engenharia Civil 4,29 0,826 253 24,813 243 0,000
Engenharia do Petróleo 4,17 0,833 252 22,375 251 0,000
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Engenharia Eletrônica 3,96 0,931 253 16,338 252 0,000
Engenharia Mecânica 3,94 0,924 253 16,132 252 0,000
Engenharia Química 3,89 0,987 253 14,263 252 0,000
Engenharia de Produção 3,84 0,911 251 14,614 250 0,000
Engenharia Ambiental 3,83 0,975 244 13,270 243 0,000
Engenharia Eletrotécnica 3,82 0,936 253 13,964 252 0,000

A partir dos resultados das análises das médias obtidas, foi calculada a média geral de todas as
profissões, e o resultado obtido foi a média de 3,58. Ela foi estabelecida como ponto de classificação
das profissões como importantes dentro da nossa sociedade. E a partir deste critério, as profissões
que obtiveram média individual igual ou superior a média geral de 3,58 foram os cursos de Medicina
Veterinária, todas as profissões da área das Ciências Biológicas e da Saúde, Geografia, História,
Pedagogia, Psicologia, Administração, Economia, as licenciaturas em Letras
Português/Inglês/Espanhol, Física, Física Médica, Matemática, Química, todas as da área de
Engenharia e Direito. De modo que segundo esta análise, pode-se concluir que todas estas são
consideradas as mais importantes dentro da sociedade.

5.2- Quais as profissões mais rentáveis e as menos rentáveis.

Foi solicitado aos participantes que identificassem as profissões que eles consideravam as mais
rentáveis dentro da nossa sociedade. Foi realizada a análise descritiva de frequência por área de
concentração de cada curso. E consideradas apenas as profissões que tiveram maior percentual de
indicação na área e os cursos que obtiveram um percentual superior a 50% da amostra. Entretanto,
como critério para a classificação final das profissões mais restáveis, só foram consideradas as
profissões em que o percentual de indicação foi superior a 50% da amostra.

Os cursos de Medicina, Engenharia Civil e Direito, foram os três primeiros considerados mais
rentáveis, com 96,4%, 89,3% e 88,1%, respectivamente. Na quarta e na quinta colocação ficaram os
cursos de Engenharia de Petróleo e Medicina Veterinária, com 78,3% e 71,5%, respectivamente. A
sexta e sétima colocação foi preenchida pelos cursos de Odontologia e Enfermagem, com 70% e
65,5%, respectivamente. E os três últimos cursos foram Engenharia Mecânica, Administração e
Fisioterapia, com percentuais de 65,2%, 63,6% e 56,1%, respectivamente.

De igual forma e com os mesmos critérios foi investigada quais as profissões menos rentáveis. E os
dados apresentaram a Ciências da religião, no topo das menos rentáveis com 69,2%, seguido de
Biblioteconomia com 68,4% e Museologia com 64,8%, Artes visuais e Engenharia de Pesca ficaram
na quarta e quinta colocação com 61,7% e 56,1%, respectivamente. Os cursos de Teatro e Zootecnia
ocuparam a sexta e sétima colocação com de 54,9% e 53,4%, respectivamente. E na última
colocação o curso de Ecologia com 51,8%.

5.3 - Quais as profissões são escolhas profissionais bem sucedidas e quais são as mal
sucedidas

Solicitou-se ainda aos participantes que mencionassem três profissões julgadas de pessoas
profissionalmente bem e mal sucedidas, separadamente. De modo que cada participante teve a
possibilidade de mencionar três opções de respostas diferentes para cada aspecto. Realizou-se uma
análise descritiva de frequência de múltiplas respostas e, identificadas as 3 profissões com maior
indicação. E para o julgamento das profissões que são escolhas bem sucedidas a Medicina teve
22,4% (n= 163), Direito 18,8% (n= 137) e Engenharia Civil com 13,1% (n= 95). E para as analises das
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mal sucedidas a Dança teve maior indicação com 10,5% (n= 75), seguido de Museologia 10,1% (n=
72) e Teatro 7,9% (n=76).

5.4 - Quais profissões são de alto status social

Com base nas análises descritivas de frequências foi possível categorizar as profissões em alto e
baixo status social. Foi estabelecido que a categorização das profissões como de alto status social
levaria em consideração os três critérios avaliados anteriormente: O quanto as profissões são
consideradas importantes; quais são as mais rentáveis; e quais as que favorecem ao hétero
julgamento como pessoas profissionalmente bem sucedidas. Na perspectiva dicotômica de
classificação das profissões em alto e baixo status social, entendeu-se se as profissões que não
atendessem aos critérios de classificação de alto status, automaticamente seria enquadrada em
categoria de baixo status social.

Para cada critério analisado, o enquadramento na categoria de alto status social, dependeu se a
profissão obteve índices superiores a média da área de concentração em que estava sendo avaliada.
Os resultados apresentaram apenas 10 profissões que atenderam aos critérios e foram categorizadas
como profissões de alto status social. As demais, por consequência, foram consideradas de baixo
status social.

Tabela 3: Profissões de alto status social

Profissão/Ocupação
Mais Rentável Grau de

importância
Julgamento como
bem sucedidas

% da amostra Média Média da
área % Média % Média

da área
Medicina 96,4% 4,87 4,16 22,4% 3,8%
Eng. Civil 89,3% 4,32 3,89 13,1% 2,68%
Direito 88,1% 4,62 3,20 18,8% 2,7%
Eng. do Petróleo 78,3% 4,18 3,89 4,0% 2,68%
Med. Veterinária 71,5% 4,15 3,38 2,1% 0,38%
Odontologia 70% 4,35 4,16 3,9% 3,8%
Enfermagem 65,5% 4,52 4,16 5,1% 3,8%
Eng. Mecânica 65% 3,93 3,89 3,3% 2,68%
Administração 63,6% 3,83 3,31 2,5% 0,71%
Fisioterapia 56,1% 4,36 4,16 3,9% 3,8%

5.5 - Conhecimento de segregação racial das ocupações profissionais pelos jovens

Afim de analisar o conhecimento dos participantes da existência de segregação racial das ocupações
profissionais pelos jovens. Para isso, de maneira distinta, perguntou-se quais grupos sociais eles
percebiam como ocupantes das profissões consideradas bem e mal sucedidas Os participantes
respondiam considerando os seguintes grupos: Índios, Homens, Negros, Heterossexuais, Mulheres,
Ciganos, Brancos e LGBT e estiveram livres para marcar um ou mais dentre as oito opções. Em
seguida realizou-se análises descritivas de frequências de múltiplas respostas que indicaram que os
grupos que ocupam as profissões consideradas bem sucedidas são, majoritariamente, o grupo dos
Homens 29,2% (n= 232), dos Brancos 28,3% (n= 225). O grupo das Mulheres 15,3% (n= 122), dos
Heterossexuais 14,7% (n= 117). Os outros grupos tiveram percentuais pouco robustos, a exemplo, os
Negros 7,3% (n= 58), LGBT 3,4% (n= 27), Índios e Ciganos 0,9 % (n= 7) cada um.
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E a percepção dos participantes sobre quais grupos sociais integravam as profissões mal sucedidas,
as análises demonstraram que os participantes percebem como ocupantes das profissões mal
sucedidas os Índios 22,2% (n= 192), Ciganos 20,1% (n= 174), os Negros com 19,1% (n= 165), o
grupo LGBT 17,5% (n= 151) e as Mulheres 9,7% (n= 84). Os outros grupos tiveram percentuais pouco
robustos, a exemplo, os Heterossexuais 7,1% (n= 61), Homens 2,7% (n= 23) e Brancos 1,6% (n= 14)

5.6 - Qual é a composição dos grupos raciais que ocupam as profissões de alto e baixo status
social

Foi solicitado aos participantes que expressassem a percepção deles a respeito da composição racial
das profissões dentro da sociedade. Cada participante pôde identificar por profissão, a composição
racial da categoria em função das opções de branco, pardo e negro. Para fins de análise foram
criadas apenas duas categorias: brancos e negros.

Foram realizadas análises descritivas de frequência das profissões reconhecidas pela amostra como
as profissões de alto status social. E os resultados apresentaram que a profissão de Medicina é
composta por 60,5% de brancos e apenas 10,7% de negros; Eng. Civil 45,8% são brancos e, somente
20,9% negros. No curso de direito 40,3% brancos e 23,7% de negros. Diferenças semelhantes foram
observadas em 80% de toda a tabela, somente nos cursos de Engenharia Mecânica e Administração
a percepção dos negros nestas profissões foi superior a dos brancos, entretanto, a porcentagem dos
que não sabem ou não responderam foi bastante elevada. Conforme a tabela 4.

Tabela 4: Composição racial das profissões consideradas de alto status social

Profissão Brancos Negros Ambos Não sei/ não
respondeu

Medicina 60,5% 10,7% 3,2% 25,7%
Engenharia Civil 45,8% 20,9% 2,8% 30,4%
Direito 40,3% 23,7% 3,2% 32,4%
Engenharia do Petróleo 33,2% 26,1% 2% 38,7%
Medicina Veterinária 41,5% 26,9% 2,8% 28,9%
Odontologia 43,1% 17,4% 3,2% 36,4%
Enfermagem 39,5% 23,7% 4,3% 32,4%
Engenharia Mecânica 23,3% 25,7% 1,2% 49,8%
Administração 27,7% 28,1% 2% 42,3%
Fisioterapia 33,2% 24,5% 2,4% 39,9%

Quanto a análise das profissões que foram consideradas as menos restáveis dentro da sociedade os
resultados revelam uma composição racial totalmente inversa aos dados da tabela anterior. Nas
profissões como Ciências da Religião 9,1% são brancos, contra 31,2% de negros; em Biblioteconomia
10,3% são brancos e 23,7% negros, e em Museologia 7,5% são brancos e 22,5% são negros. Dados
semelhantes são encontrados em todas as profissões que compõe a tabela, na qual a maioria das
profissões a etnia negra se destaca consideravelmente, havendo também destaque para alta
porcentagem dos que não responderam ou não sabem, conforme a Tabela 5.

Tabela 5: Composição racial das profissões menos rentáveis na sociedade

Profissão Brancos Negros Ambos Não sei/ não
respondeu

Ciências da Religião 9,1% 31,2% 1,6% 58,1%
Biblioteconomia 10,3% 23,7% 0,8% 65,2%
Museologia 7,5% 22,5% 0,8% 69,2%
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Artes Visuais 17,4% 37,9% 1,2% 43,5%
Engenharia de Pesca 7,5% 36% 1,2% 43,5%
Teatro 11,1% 39,9% 4% 45,1%
Dança 12,3% 46,2% 3,6% 37,9%
Ecologia 10,3% 25,3% 3,2% 31,3%

5.7 - Escolha profissional dos jovens em função da cor da pele e do status social da profissão

Aprofundando as análises sobre a composição racial da amostra, foi investigado as opções de
escolha profissional por grupo. Foi realizado um teste de Qui-quadrado para análise de frequência das
escolhas profissionais dos participantes em função da cor de pele branca e negra das opções das
profissões de alto status social. Constatou-se que o curso de Medicina foi o mais indicado como
projeção profissional para os dois grupos, os brancos (8,5%) e os negros (12,9%), a escolha por
Engenharia Civil para o grupo dos negros (10,5%) foi significativamente superior ao do grupo dos
brancos (2,3%), e na opção pela profissão de Direito, os brancos (12,4%) tiveram maior percentagem
de escolha quando comparado aos negros (6,5%), conforme descrição na Tabela 6.

Semelhante análise foi realizada tomando como base as profissões consideradas as menos rentáveis,
em outras palavras, as profissões de baixíssimo status social. Constatou-se que ambos os grupos
´possuem baixo interesse de escolha pelas profissões menos rentáveis, havendo apenas 0,8% (n= 1)
de escolha pelo curso de Artes Visuais e 0,8% (n= 1) pelo curso de Dança do total de 129
participantes brancos e, para o grupo dos negros, 0,8% (n= 1) escolheu o curso de Teatro e 1,6% (n=
2) o curso de Dança do total de 124 participantes.

Tabela 6: Escolha por profissões de alto status social em função da cor de pele

Escolha Profissional Brancos Negros
N % Participantes N % Participantes

Medicina 11 8,5% 129 16 12,9% 124
Engenharia Civil 3 2,3% 129 13 10,5% 124
Direito 16 12,4% 129 8 6,5% 124
Engenharia do
Petróleo 0 0 129 1 0,8% 124

Medicina Veterinária 5 3,9% 129 5 4% 124
Odontologia 4 3,1% 129 2 1,6% 124
Enfermagem 10 7,8% 129 10 8,1% 124
Engenharia Mecânica 1 0,8% 129 4 3% 124
Administração 1 0,8% 129 1 0,8% 124
Fisioterapia 7 5,5% 129 5 4% 124

6 - Discussão

A primeira hipótese 1 (H1) predisse que independentemente da cor da pele os jovens perceberão
segregação racial nas profissões. E os resultados confirmaram a hipótese levantada pois os jovens
atribuíram de maneira significativa profissões que são vistas como majoritariamente branca, e outras
que são formadas por negros. Ao passo que as profissões de elevada importância social, as que
foram consideradas mais rentáveis, e as que classificariam o sujeito com bem sucedidos, os
percentuais atribuídos aos negros eram bastante inferiores se comparados aos que foram atribuídos
aos brancos.

A confirmação desta hipótese vem reforçar a necessidade de estudos sobre como o que se é
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esperado do sujeito dentro de um contexto situacional poderá influenciar na sua conduta, em outras
palavras, como os estereótipos podem interferir na vida social do indivíduo do qual é esperado ocupar
determinado espaço profissional.

A segunda hipótese (H2), a qual afirmava que independentemente da cor de pele dos jovens haveria
uma maior atribuição de pessoas brancas para as profissões de alto status social do que de pessoas
negras, foi confirmada. Os resultados apresentaram que em geral as profissões de alto status são
percebidas como majoritariamente formada por pessoas brancas. E conforme mais elevada a posição
na hierarquia da tabela, maior era a disparidade nos percentuais de composição de brancos e negros.
Curiosamente, a única exceção foi para a Engenharia Mecânica, na qual 25,7% atribuíram esta
profissão de maioria negra, e 23,3% atribuíram aos brancos, entretanto, 49% do total dos
participantes se abstiveram/não souberam responder. Tal realidade se assemelha e faz coro ao que
foi constatado na pesquisa do Instituto Ethos e o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID
(2016) da quase invisibilidade dos negros em ocupações de alto status dentro das organizações do
trabalho.

A confirmação da hipótese H2, indiretamente, prediz também de uma expectativa social do trabalho
que é esperado do indivíduo em razão de sua cor de pele, podendo ela se constituir num grande
limitador social do sujeito, conforme defende Steele e Aronson (1995) em sua teoria da ameaça dos
estereótipos. Ainda mais que, em análise a respeito de como era percebida a composição racial das
profissões de menos rentáveis, e neste sentido, trata-se das profissões de baixíssimo status social,
em todos os casos, a maior atribuição da composição racial destas ocupações foi atribuída aos
negros.

Tal hipótese ainda traz à tona uma realidade estereotipada dos grupos raciais em relação a sua
escolha profissional. Se além das limitações da condição social imposta aos que são
economicamente desfavorecidos, conforme dados de grande parte da amostra da pesquisa, para os
negros, ainda é reforçada a situação desfavorável, com os estereótipos que vão sendo partilhados e
solidificados num contexto pouco animador das relações intergrupais em que se é esperado dos
indivíduos determinada atuação profissional em função da sua cor de pele.

A hipótese 3 (H3) versou que jovens negros escolheriam, mais do que os jovens brancos, profissões
de baixo status social. Tal perspectiva estava embasada na realidade da estereotipia negativa a
respeito do desempenho e capacidade profissional dos negros dentro da sociedade, da falta de
espaços de visibilidade e nas poucas oportunidades dadas aos negros. Entretanto, esta hipótese foi
refutada. A partir das análises realizadas com as profissões de alto status, percebeu-se que os
negros, em geral preferem e prospectam o desempenho futuro com mais profissões de alto status
social do que os brancos. O que se sabe que esta prospecção, na atualidade, é possível de vir a ser
realidade em razão das políticas de cotas raciais empregada no Estado brasileiro.

E talvez seja ela a responsável pelos resultados animadores em que a grande parcela dos
participantes negros da pesquisa faça uso de sua oportunidade e escolham por profissões de alto
status social, contrariam suas limitações socioeconômica e sócio histórica, já que pertencem a um
baixo estrato social e seus pais, em sua esmagadora maioria, não tiveram acesso ao ensino superior.

7. Considerações Finais

Este estudo teve a intenção de colaborar com as pesquisas sobre os efeitos sociais dos estereótipos
na vida do sujeito. Na medida em que problematiza as escolhas dos jovens em função do estatuto
social das profissões e como esta escolha é permeada de estereótipos negativos a respeito do

30/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2018/percepcoes_dos_adolescentes_a_respeito_das_ocupacoes_de_alto_e_ba.pdf

Educon, Aracaju, Volume 12, n. 01, p.14-17,  set/2018 | www.educonse.com.br/xiicoloquio



desempenho profissional dos negros, ou como a segregação racial das ocupações favorecem a uma
manutenção da ordem ocupacional em que os negros desempenham profissões de baixo estatuto
social no Brasil.

Os resultados quanto a hierarquia das profissões, podem servir para estudos futuros que investiguem
a percepção dos adolescentes sobre as profissões em função do estatuto atribuído a ela. Contudo,
este estudo apresenta um achado importantes, os negros escolhem mais por profissões de alto
estatuto. Fato que precisa ser mais investigado, pois, pode se constituir numa mudança significativa
das medidas normativas que visam a afirmação dos negros na sociedade brasileira.

Os resultados quanto a composição racial da amostra, despertam o interesse por futuras pesquisas
que avaliem como está se reestruturando ou sendo fortalecida a identidade do jovem negros com as
políticas afirmativas. Sendo a identidade uma parcela importante do autoconceito do sujeito e
extremamente necessária para o sentimento de pertença grupal, conforme defendeu Dechamps e
Moliner (2009). E uma vez que a discrepâncias quanto a identificação étnica da amostra levanta uma
discussão sobre o nível de identificação com a raça que os jovens negros aracajuanos possuem, há a
necessidade de maior investigação e ações interventivas. Muitos se autodeclararam brancos, quando
a hétero avaliação era que eles eram negros. De modo que o fortalecimento da identidade negra em
Aracaju é um aspecto que precisa ser melhor investigado e discutido.
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