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               RESUMO 

 

O aluno do ensino médio, com idade média entre 15 e 18 anos, muitas vezes pode parecer 

inseguro ao escolher uma carreira profissional que poderá acompanhá-lo por toda a sua vida 

laboral. O presente estudo se propôs a descobrir se esta escolha atende mais a um desejo de 

realização profissional, no sentido de realização econômico-financeira, ou à satisfação 

pessoal, ou ainda a possibilidade de a profissão escolhida atender a estas duas ou mais 

hipóteses. Em termos metodológicos, o estudo se deu entre os meses de março e dezembro 

de 2015, com observação participante nas aulas assistidas, entrevistas informais com os 

alunos e a elaboração de uma carta orientada (projeto PIBID – Coeducação de Gerações), 

respondida por cento e dezoito alunos do segundo e terceiro anos da escola Rotary II. Para a 

análise dos dados coletados, partiu-se de uma breve pesquisa bibliográfica realizando um 

diálogo com dois autores significativos nesse campo, como Jessé de Sousa e Ricardo 

Antunes, além de se basear em dados apresentados pelo Censo 2010 (IBGE) Por fim, foi 

possível perceber que os resultados apresentaram alguns perfis dos alunos com relação a 

desejos profissionais, salários pretendidos, apoio e pressão dos pais na escolha da profissão, 

salário desejado para ser feliz, dentre outros, o que possibilitou traçar um panorama geral 

sobre as dificuldades enfrentadas pelos alunos  quanto à decisão a tomar após a conclusão do 

curso. 

 

PALAVRAS CHAVE: Realização Profissional; Satisfação Pessoal; Escola; Trabalho; 

Alunos do Ensino Médio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

ABSTRACT 

 

 

The high school student, aged between 15 and 18 years, can often seem unsure when 

choosing a career that might be with with him throughout his entire working life. This study 

is aimed to find out if this choice caters more to a desire for professional achievement, as in, 

economic and financial fulfillment, personal satisfaction, or the possibility of the chosen 

profession meet these two or more hypotheses. In terms of methodology, the study took 

place between March and December 2015, with participant observation in classes attended, 

informal interviews with students and the development of a targeted letter (PIBID project - 

Coeducação de Gerações) answered by a hundred and eighteen students from the second and 

third year of Rotary II school. For the analysis of the data collected, it started with a brief 

research conducting a dialogue with two significant authors in this field, as Jessé de Sousa 

and Ricardo Antunes, beside being based on data provided by the 2010 Census (IBGE). 

Finally, it was possible to note that the results presented some profiles of students about their 

professional desires, desired salaries, support and pressure from parents in the choice of 

profession, desired salary to be happy, among others, making it possible to trace an overview 

of the difficulties faced by students in the decision to be taken after completion of the course. 

 

KEYWORDS: Professional Accomplishment; Personal satisfaction; School; Work; Students 

of high school. 
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Introdução 

 

O aluno da escola pública, do ensino médio na cidade de Campos dos Goytacazes RJ, 

enfrenta uma difícil decisão quando chega o momento de escolher que profissão seguir. 

Saber se ingressa imediatamente no mercado de trabalho, (muitas vezes por imposição da 

necessidade), se ingressa em curso técnico ou se entra para uma faculdade são escolhas que 

fazem parte dessa realidade. Muitas vezes diversos fatores concorrem para o sentido desta 

escolha, como influências de pais ou parentes, conhecimento da profissão escolhida, desejo 

de se aprofundar mais no conhecimento específico, seja através de um curso técnico ou de 

uma faculdade, desejos antigos de uma profissão tida como tipo ideal, com ou sem 

referência real.  

Assim, a escolha profissional do aluno do ensino médio, que muitas vezes ainda não 

tem formado uma ideia de profissão a seguir, é marcada pelo dilema da realização 

profissional* e da satisfação pessoal. Quando indagado sobre que profissão seguirá após a 

conclusão do ensino médio, o aluno da escola pública pesquisada mostra-se indeciso. O 

presente estudo se propõe a descobrir se esta escolha atende mais a um desejo de 

realização profissional ou à satisfação pessoal, ou à possibilidade de a profissão escolhida 

atender a estas duas, ou ainda, a outras hipóteses.  

Realização profissional ou satisfação pessoal, qual o sentido da escolha profissional 

do aluno do ensino médio?  

Neste sentido, o primeiro capítulo, faz uma revisão da literatura apontando para a 

contextualização das transformações no universo do trabalho nas últimas décadas do 

século XX e início do século XXI, trazendo uma abordagem das teorias e conceitos que 

fundamentam este trabalho. Assim, alguns pontos são desenvolvidos: o conceito de Marx 

sobre a alienação das aptidões que a divisão do trabalho provocou no homem trabalhador, 

sendo ceifado do seu direito de escolha e submetido às imposições do capitalismo sobre a 

profissão; as considerações de Ricardo Antunes sobre como o trabalho pode manter o 

potencial emancipador do trabalhador; os conceitos de fordismo, taylorismo e toyotismo, e 

as formas de exploração que o trabalhador sofreu com o passar dos anos e os resultados 

destas transformações no homem. 

 Apresento também neste capítulo a participação das mulheres no mercado de 

trabalho, indicando a exploração do sexo feminino nos diversos contextos da história. Esta 

divisão desigual entre os sexos vem se modificando com o passar dos anos e como a escola 
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contribui para a reprodução desta desigualdade, que se mantém até os dias atuais, mesmo 

quando os índices oficiais apontam para a mulher como tendo um maior desenvolvimento 

que o homem no ensino. Retrato também os trabalhadores do setor de serviço, num 

panorama geral sobre o seu desenvolvimento, porque ainda é considerado por alguns como 

um setor não produtivo e porque as empresas de economia moderna dependem tanto deste 

setor para o seu desenvolvimento. 

No caso do Brasil, é apresentado um panorama das ocupações que tiveram maior 

crescimento nos últimos anos no nível de emprego formal, os salários e as formações 

profissionais. Indico brevemente as diferenças entre os conceitos de classe média ou classe 

dos batalhadores (VICENTE 2013), a classe média brasileira e suas transformações desde 

a década de 1950 e a nova classe média brasileira, baseada no fenômeno do consumo dos 

últimos anos. 

No segundo capítulo são apresentados os métodos e procedimentos utilizados para a 

coleta de dados, a descrição da metodologia utilizada e os procedimentos adotados no que 

se refere ao diagnóstico do estudo. É feita uma descrição da escola e do ambiente escolar, 

sua forma de funcionamento, o bairro em que funciona (considerado área de risco) e uma 

particularidade que é a direção da escola. Quanto aos aspectos metodológicos, o capítulo 

apresenta a lógica exploratória que norteou a pesquisa com um conceito de imaginação 

sociológica sobre o universo do trabalho. Como o modelo “carta orientada” se mostrou 

eficiente na busca de elementos constitutivos para a presente pesquisa. De que forma o 

aluno, objeto do estudo, mostrou-se disponível e desinibido para relatar, de forma 

orientada, porém não conduzida, suas dificuldades, seus desejos e sonhos, suas 

expectativas e suas ambições com a profissão que poderá escolher após a conclusão dos 

estudos. Por fim, apresento ainda o resultado das cartas, as tendências com relação aos 

diversos assuntos pesquisados e algumas citações de frases dos alunos que chamaram a 

minha atenção. 

No terceiro capítulo é feita uma análise dos dados coletados com base na revisão 

bibliográfica desenvolvida. Neste capítulo são feitas considerações sobre os dois temas 

principais desta pesquisa: a satisfação pessoal e a realização profissional e como eles se 

relacionam com o sentido da escolha profissional do aluno do ensino médio. Estas 

considerações são analisadas a partir do problema apresentado e baseadas nos conceitos de 

Marquese e Moreno (2005) e Glanzner et all (2011). Por fim, este capítulo faz uma análise 

dos dilemas que o aluno do ensino médio enfrenta no momento da escolha da futura 
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profissão problematizando as falas dos alunos com base nos conceitos dos diversos autores 

apresentados. 

 

 

1 - O CONTEXTO DAS TRANSFORMAÇÕES NO UNIVERSO DO 

TRABALHO NAS ÚLTIMAS DÉCADAS DO SÉCULO XX E INÍCIO DO SÉCULO 

XXI. 

 

Segundo Marx, (1984) a divisão do trabalho alienou o homem de suas aptidões e 

competências. “A atividade não é dividida voluntariamente, mas sim naturalmente, a 

própria ação do homem se torna para ele um poder alheio e oposto que o subjuga em vez 

de ser ele a dominá-la.” Desta forma, cada um tem um círculo de atividades que lhe é 

imposto de forma exclusiva e obrigatória. Para não perder os seus meios de subsistência, 

“será caçador, pescador, pastor ou crítico e terá de continuar a sê-lo se não quiser perder os 

meios de subsistência”. O homem não tem o direito de escolher qual será a sua atividade 

ou suas atividades. Há uma força, um poder social que distribui as tarefas contrariando as 

expectativas do homem e aniquilando suas preferências. Este poder é como uma força 

alheia que  

 

“existe fora deles, da qual não sabem donde vem e a que se destina, que eles, 

portanto, já não podem dominar, e que, pelo contrário, percorre uma série peculiar 

de fases e etapas do desenvolvimento independente da vontade e do esforço dos 

homens (...)” (MARX, 1984) 

 

Durante muitos anos o trabalho tem sido uma atividade humana de sobrevivência, 

seja por meios de autoprodução (manufaturas), seja por meios de força de trabalho 

(empregados). O homem tem no trabalho sua forma de realização e a maneira de modificar 

a natureza de modos a proporcionar-lhe o conforto para sua existência. No entanto, o 

trabalho tem sofrido muitas modificações com o passar dos tempos, principalmente com o 

advento do capitalismo.  

 

Na longa história da atividade humana, em sua incessante luta pela sobrevivência, 

pela conquista da dignidade, humanidade e felicidade social, o mundo do trabalho 

tem sido vital. Sendo uma realização essencialmente humana, foi no trabalho que 

os indivíduos, homens e mulheres, distinguiram-se das formas de vida dos animais. 

É celebre a distinção, feita por Marx, entre o “pior arquiteto e a melhor abelha”: o 

primeiro concebe previamente o trabalho que vai realizar, enquanto a abelha labora 

instintivamente. (ANTUNES, 2008) 
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Segundo Ricardo Antunes (2008), para que o trabalho mantenha seu potencial 

emancipador no homem, ele deve recusar aquilo que aliena e infelicita o sujeito social. O 

trabalho deveria ser a finalidade central do ser humano, no entanto transformou-se, com o 

desenvolvimento do capitalismo, em um mero meio de subsistência, tornando o 

trabalhador não mais que em uma simples mercadoria. E este processo se deu no decorrer 

da história dos modelos de organização da produção industrial, como veremos alguns 

aspectos dessa transformação no tópico a seguir. 

 

1.1 - Fordismo, Taylorismo e Toyotismo.  

 

Durante praticamente quase todo o século XX, o modelo de trabalho utilizado pelo 

capital baseou-se no fordismo/ taylorismo. Um modelo em que o trabalhador operava de 

forma parcelar e fragmentada em que movimentos repetitivos somados resultavam no 

trabalho coletivo, principalmente na indústria automobilística. Este modelo fez com que o 

trabalhador perdesse sua destreza do labor operário anterior e proporcionou ao capital uma 

maior parcela de exploração na extração do sobretrabalho. “A atividade de trabalho 

reduzia-se a uma ação mecânica e repetitiva.” (ANTUNES, 1999). O Trabalhador 

semiqualificado atendia perfeitamente aos anseios do capital, o chamado operário-massa, 

mass-worker.  

No final dos anos 60 e inicio dos anos 70, com as transformações do capitalismo, 

esse padrão produtivo já mostrava-se esgotado e com sua estrutura comprometida. Com 

isso começam a intensificar-se os movimentos sindicais, e as greves.  

 

Tendo perdido a identidade cultural da era artesanal e manufatureira dos ofícios, 

esse operário havia se ressocializado de modo relativamente “homogeneizado”, 

quer pela parcelização da indústria taylorista/fordista, pela perda da destreza 

anterior ou ainda pela desqualificação repetitiva de suas atividades, além das 

formas de sociabilização ocorridas fora do espaço da fábrica. (ANTUNES, 1999) 

 

Então, o trabalhador mostrou-se capaz de atuar além dos movimentos reivindicatórios, 

também com capacidades para manter o funcionamento das fábricas demonstrando com isso 

não apenas força bruta, mas também capacidades de inteligência, iniciativa e organização. 

Isto fez com que o capital percebesse que o trabalhador com iniciativa poderia ser muito mais 

lucrativo que o trabalhador enclausurado na fábrica que tinha explorado apenas sua força 

muscular.  
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Um trabalhador que raciocina no ato de trabalho e conhece mais dos processos 

tecnológicos e econômicos do que os aspectos estritos do seu âmbito imediato é 

um trabalhador que pode ser tornado polivalente. É esse o fundamento das 

economias de escala humanas. Cada trabalhador pode realizar um maior número de 

operações, substituir outras e coadjuvá-las. A cooperação fica reforçada no 

processo de trabalho, aumentando por isso as economias de escala, em beneficio do 

capitalismo. (MÉSZÁROS
1 
apud. ANTUNES, 1999) 

 

Os donos do capital percebem que existe uma nova e mais lucrativa forma de explorar 

o trabalhador sem extasiá-lo em ambientes e formas desqualificadas e repetitivas. Surge 

então, o toyotismo ou modelo japonês, um novo modelo de organização da produção que traz 

consigo as exigências de um novo perfil de trabalhador. Neste modo, o trabalhador é 

caracterizado com uma especialização flexível, em que um único operário é capaz de operar 

diversos setores e diversas máquinas. Pode-se assim, “enxugar” as fábricas das quantidades 

exacerbadas de operários sem com isso diminuir-se a produção, muito pelo contrário, 

aumentando-se a mesma.  

No modelo toyotista de produção, as montadoras (de veículos, principalmente) 

terceirizavam a produção, reduziam os estoques e produziam apenas baseadas nas 

expectativas de consumo. A produção mostrou-se mais diferenciada e personalizada, 

seguindo uma linha contrária ao modelo fordista/taylorista. Para isso era preciso que se 

investisse mais em qualificação profissional, tornando os operários mais do que elementos de 

ligação controlados pelo movimento das máquinas. A ideologia em curso era de que o 

operariado deixaria de ser alienado e começaria a entender a linha de produção e o resultado 

de seu trabalho. O que daria início então a uma era de maior qualificação profissional. 

 

1.2 – As mulheres no mercado de trabalho 

 

Percebe-se claramente que nos últimos anos a participação da mulher no mercado de 

trabalho tem aumentada consideravelmente. Observa-se porém, que esta participação muitas 

vezes se dá de forma mais exploratória que à do sexo masculino, seja por meio de trabalhos 

não legalizados, precarizado e não regulamentado. A mulher muitas vezes é apresentada 

como uma opção mais rentável ao capital, capaz de executar atividades com maior presteza e 

menor custo.  

Ao longo de nossa história, numa sociedade marcadamente de configuração patriarcal, 

o trabalho feminino não veio sendo remunerado do mesmo modo que o trabalho masculino. 
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Esta desigualdade salarial está em desalinho com o crescente aumento da participação da 

mulher no campo do trabalho, e também com as condições concernentes aos direitos e 

condições trabalhistas, principalmente depois da Constituição cidadã de 1988.  

 

Na divisão sexual do trabalho, operada pelo capital dentro do espaço fabril, 

geralmente as atividades de concepção ou aquelas baseadas em capital intensivo 

são preenchidas pelo trabalho masculino, enquanto aquelas dotadas de menor 

qualificação, mais elementares e muitas vezes fundadas em trabalho intensivo, são 

destinadas às mulheres trabalhadoras (e, muito frequentemente também aos 

trabalhadores/ as imigrantes e negros/as) (ANTUNES, 1999) 

 

 Também é possível perceber uma desigual divisão intelectual do trabalho, quando as 

mulheres, mais do que os homens, têm sido rotineiramente utilizadas em trabalhos que 

demandam menores conhecimentos no que diz respeito às tecnologias e atividades 

sofisticadas, sendo priorizadas suas atividades em trabalhos rotinizados, temporários e part-

time. Cabe destacar que esse fenômeno se apresenta dentro de um contexto em que no Ensino 

Médio, segundo o censo do IBGE de 2010, as mulheres estão em número maior do que os 

homens, 

 

Somente o histórico de atraso escolar dos homens pode explicar a 

sobrerrepresentação feminina no ensino médio em 2010. De fato, na faixa de 15 a 

17 anos de idade, o processo de correção do fluxo escolar foi mais lento entre os 

homens (...) Enquanto as mulheres dessa faixa etária já apresentavam proporções 

similares, frequentando os ensinos fundamental e médio regulares em 2000 (36,4% 

e 38,6%, respectivamente), os homens registravam proporções  significativamente 

maiores no ensino fundamental em relação ao ensino médio nesse  mesmo ano 

(44,0% e 30,2%, respectivamente). Como consequência, em 2010, a taxa de 

frequência escolar líquida no ensino médio dos homens era de 42,4%, quase 10 

pontos percentuais abaixo da taxa feminina (52,2%). (IBGE, 2010. p.100) 

 

Observa-se que com relação ao ensino superior, os jovens do sexo masculino não 

seguem na mesma proporção das do sexo feminino. Em 2011, a proporção de jovens do sexo 

feminino entre os universitários era 14,1 % superior à dos homens, representando 57,1 % dos 

estudantes na faixa etária entre 18 e 24 anos. Este percentual mais elevado de mulheres 

ocorre em todas as regiões do país (IBGE, 2010). Como consequência, o nível educacional 

das mulheres é maior que o dos homens. Especificamente com relação ao superior completo, 

a proporção de mulheres que completam a graduação é 25% superior à dos homens. O 

gráfico abaixo demonstra esta proporção segundo as grandes regiões do Brasil: 
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Apesar desta superioridade escolar feminina, os resultados no mercado de trabalho 

não favorecem as mulheres, visto que as áreas em que as mulheres apresentam maior 

destaque, educação, artes e humanas, são as que registram menores rendimentos médios 

mensais entre as pessoas ocupadas.  De acordo com o IBGE 2010 a escola reproduz esta 

desigualdade, 

Além disso, o rendimento feminino não se iguala ao masculino em nenhuma das 

áreas gerais, conforme evidencia a razão entre o rendimento das mulheres e o 

rendimento dos homens. Esse diferencial se mantém mesmo quando a proporção 

de mulheres se torna equivalente à dos homens, como na área de Ciências Sociais, 

Negócios e Direito, em que as mulheres recebiam apenas 66,3% do rendimento dos 

homens. Esse valor médio do rendimento abarca tanto as escolhas por profissões e 

carreiras diferentes entre homens e mulheres dentro dessa área geral, por exemplo, 

a de Ciências Sociais, Negócios e Direito, quanto uma possível discriminação por 

gênero no mercado de trabalho, entre outros fatores. Assim, a desigualdade de 

gênero foi reduzida no acesso e no processo educacional, mas não se pode perder 

de vista que o ambiente escolar muitas vezes contribui para a reprodução dessas 

desigualdades. Há, nesse ambiente, um importante mecanismo de socialização 

capaz de reforçar estereótipos de gênero, moldando comportamentos de mulheres e 

homens, conforme ressalta o Plano nacional de políticas para as mulheres 2013-

2015, da Secretaria de Políticas para as Mulheres: “A escola acaba reproduzindo a 

desigualdade vivida entre as pessoas na sociedade, seja nos currículos, nos livros 

didáticos, nas práticas das salas de aula ou nos procedimentos de avaliação” 

(BRASIL, 2013c, p. 23). 

 

1.3 - Os trabalhadores do setor de serviço 

 

Atualmente, temos além da classe produtiva, que trabalha diretamente nas fábricas e 

na linha de produção, que produz mais valia direta, temos também a classe que produz 
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mercadoria que não tem valor de troca, mas apenas valor de uso. São os trabalhadores dos 

setores de serviço, aqueles que produzem valores sociais. Este trabalhador também participa 

do processo de valorização do capital, só que, muitas vezes de forma indireta, também 

chamados de trabalhadores improdutivos. Seu trabalho é consumido como valor de uso e não 

como valor de troca. Dentre os que constituem esta classe, cito os trabalhadores inseridos no 

setor de serviços como bancos, comércio, turismo, serviços públicos e outros, ou até mesmo 

aqueles que atuam dentro das fábricas, porém sem produzir valor diretamente. Com cita 

Ricardo Antunes (1999) “todo trabalhador produtivo é assalariado e nem todo trabalhador 

assalariado é produtivo”.  

A partir da segunda metade do século XX, o setor de serviço tem uma crescente 

participação no produto e no emprego das economias em geral. No Brasil, o setor de serviços 

tem se tornado um grande empregador na área urbana. Segundo Negri, Kubota e Silva (2006) 

as estatísticas da Organization for EconomicCo-OperationandDevelopment (OECD) 

suportam a noção de que os serviços estão cada vez mais inovativos e intensivos em 

conhecimento. Entre 1999 e 2003, o setor de serviços cresceu mais que a indústria e o 

comércio. Para eles, a crescente importância da globalização em muitos serviços tem sido um 

dos principais motivos para o forte desempenho deste setor. “Uma mudança nos modelos de 

negócios faz com que as firmas passem a buscar fornecedores especializados de serviços no 

país de origem e no exterior”. Atualmente há uma conexão entre as economias dos diferentes 

países, daí a necessidade de circular informações e mercadorias com segurança e rapidez, o 

que torna essencial os setores de serviço como informática, comunicação e transporte capazes 

de atender a todas as demandas, tornando-se o setor de serviço insumo fundamental para 

qualquer economia moderna. 

 

1.4 – O caso do Brasil - Ocupações que tiveram maior crescimento no nível de 

emprego formal nos últimos anos, especificamente desde 2008. 

 

Entre os anos de 2008 e 2013 o vínculo trabalhista em ocupações de nível superior no 

Brasil passou de 5,1 milhões para 6,7 milhões, o que representa um crescimento de cerca de 

30%. Há de se levar em consideração que entre as ocupações que mais cresceram, duas estão 

diretamente relacionadas ao setor público quais sejam, professores e profissionais da saúde. 
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Este setor representa hoje 40% dos empregos formais de nível superior no Brasil (DE NEGRI 

e SILVA 2015). 

Analisando-se o contexto das transformações no universo do trabalho nas últimas 

décadas pode-se observar que dentre as ocupações que obtiveram maior crescimento no 

emprego de nível superior estão as de professores das educações infantil e fundamental, 

profissionais de administração de empresas, e profissionais da saúde (ibid.). Destacam-se 

também, na evolução das profissões de nível superior, os profissionais de informática e de 

engenheiros, arquitetos e afins. Já dentre os professores, os que mais se destacaram foram os 

professores de ensino fundamental (1ª a 4ª série) e na saúde, foram os enfermeiros. 

Com relação aos salários, observa-se que alguns acompanharam o crescimento do 

emprego, principalmente entre os professores de nível superior na educação infantil e no 

ensino fundamental que teve um aumento médio no período (2008 a 2013) de 27,52%. 

(ibid.). 

Com relação aos empregos de nível técnico, o crescimento se assemelha bastante ao 

de nível superior, passando de 5,6 milhões para 7,1 milhões, ou seja, um aumento de 27% 

no período. Sendo que as ocupações que mais cresceram foram em primeiro lugar as de 

técnicos da saúde humana e em segundo lugar as de professores de nível médio na educação 

infantil.  

Já com relação aos salários dos profissionais de nível técnico, os que mais cresceram 

foram os de técnicos de inspeção, fiscalização e coordenação administrativa com aumento 

de 41,82% seguidos de professores leigos nos ensinos fundamental profissionalizante, 

28,8%. 

Observa-se que tanto nas ocupações de nível superior quanto nas de nível técnico, as 

que mais tiveram crescimento estão diretamente ligadas às áreas de administração pública 

(profissionais de educação e de saúde). 

 

1.5 - Uma nova classe média ou os batalhadores 

 

Atualmente, segundo Vicente (2013) estima-se que quatrocentos milhões de pessoas 

fazem parte da “nova classe média global” e que em 2030 esse número chegue a mais de dois 

bilhões. No Brasil, com o lançamento do plano real em 1994 foi implantada uma política de 

estabilidade da moeda, acesso fácil ao crédito e aumento gradativo de salários. Desde 2002 
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vem ocorrendo de forma significativa mudanças socioeconômicas relativas às camadas 

populares o que tem aumentado a participação desta camada da população na aquisição de 

bens de consumo e consequente aquecimento da economia no país, o que tem feito surgir 

uma camada emergente de novos consumidores. Em 2003, a classe “C” representava 37,6 % 

da população, passando para 55% em 2011, o que concentra quase 47% do poder de compra 

do país (NERI
2 

apud VICENTE 2013). 

Para Bomeny
3
 (ibid) 

 

“o fato de os pobres estarem no mercado através do consumo não     significa que 

os pobres se beneficiem do mercado da mesma forma que aqueles que participam 

do consumo com regularidade – como é o caso da classe média e da classe alta” 

 

Chamar a classe emergente de nova classe média, por ter vindo a fazer parte da 

classe “C”, não demonstra que o país esteja fundado na classe média, mesmo que pareça, 

pois uma parcela significativa do país ainda é composta por uma imensa maioria de 

trabalhadores manuais, trabalhadores do setor de serviço, pobres e excluídos. 

Para Jessé Souza (2010) a nova classe emergente ou os batalhadores brasileiros não 

podem ser configurados como classe trabalhadora tradicional e nem como classe média. 

Estas classes ocupam hoje posições que não exigem grande capital cultural ou uma 

especialização técnica ou acadêmica e, portanto, podem ser descartadas a qualquer momento 

de seus postos de trabalho.  

 

1.5.1 – A classe média brasileira 

 

Em decorrência do projeto de industrialização nacional, nos anos de 1950, a classe 

média teve seu ápice de crescimento nos anos chamado Milagre Econômico Brasileiro, entre 

1968 e 1973. Foi um segmento que beneficiou-se de programas governamentais, acesso à 

casa própria, e ao bem estar social, além de salários mais elevados que o das categorias das 

classes operárias. Por manter uma postura de coesão, esta classe beneficiou-se de sua 

poderosa posição estamental, tornando-se assim a grande beneficiária do crescimento 

econômico. É uma classe incluída no sistema político e econômico o que lhe permite um 

crescimento nos níveis de educação e renda o que lhe propicia um estilo de vida que se 

deseja preservar. Por ter sido beneficiada pelo governo com privilégios em relação às 

classes populares explica-se sua posição tradicionalmente conservadora. Hoje em dia é 
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comum ouvir-se entre os incluídos na classe média, críticas aos programas do governo como 

o bolsa família e outros. Esta classe concentra seus gastos em educação, cultura, lazer e 

serviços privados de saúde, além de não estar habituada a utilizar-se dos serviços públicos, 

enquanto que as camadas populares concentram suas despesas em alimentação, saúde, 

moradia e cuidados pessoais. (VICENTE, 2013) Além disso, essa classe média mantém-se 

alheia às desigualdades sociais do país, sobretudo porque esta desigualdade lhe tem sido 

benéfica. 

 

1.5.2 – A nova classe média 

 

Com o aumento da renda e do consumo, as classes populares começam a despontar 

como uma “nova classe média”. Esta nova forma de consumo começa a formar um estilo de 

vida nestas novas classes, altera-lhes as possibilidades e as formas de exercer a cidadania. 

 

Neste sentido é possível imaginar que as pessoas desse segmento percebem no 

consumo uma possibilidade de se construir uma identidade que se conecte ao 

imaginário social do que é ser um cidadão. A partir da ideia de que os objetos 

criam e alimentam relações sociais (MILLER
4 
apud VICENTE, 2013) 

 

Podemos então observar que esta nova classe média, que se baseia no fenômeno do 

consumo, estabelece aí suas bases de relações sociais o que pode demonstrar que a 

experiência de que o Brasil está formado por uma “nova classe média” pode ser uma 

informação errônea.  

Apesar de estarmos em um momento de crise, tomando-se um histórico recente, 

estamos diante de uma narrativa de algum sucesso. Nos primeiros anos da década 2000  

observam-se destacadas etapas de crescimento econômico e inclusão social, em especial pelo 

consumo. Já no presente, apresenta-se um quadro de crise político-econômica, isso por estar 

nossa economia baseada em exportações de produtos primários e ocorrendo uma baixa nos 

preços do mercado internacional, a crise é internalizada.  

Segundo Marilena Chauí (apud POCHMANN, 2014) desde a década de 2000 a 

redução do desemprego se deu pelo salto na geração de ocupações formais, sobretudo entre 

os pobres. Impulsionado por políticas públicas inclusivas em áreas como educação, 

transporte e habitação, a elevação no padrão de consumo dos trabalhadores pobres  gerou a 

desmonopolização de oportunidades destinadas fundamentalmente às classes de maior 
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rendimento. “O sucesso da retomada da mobilidade social proporcionada por reforço das 

políticas públicas tornou um mito a versão da grande classe média”. 

No atual momento econômico brasileiro, em que estamos sendo atingidos por uma 

crise mundial, este poder de consumo é colocado em xeque. O desemprego, a inflação, a 

desvalorização do salário mínimo, entre outros aponta para a fragilidade de um 

desenvolvimento que não passa por elementos estruturais como a melhoria efetiva na 

educação, na saúde pública e nas questões de segurança, mas sim pela inclusão precária no 

mercado de consumo. Neste sentido faz-se necessário questionar se esta “nova classe média” 

terá base de sustentação para enfrentar tais adversidades ou se está estabelecida em uma base 

conjuntural que poderá se desmoronar no enfrentamento da primeira crise que ocorrer. 

 

2 - OS SENTIDOS DA ESCOLHA PROFISSIONAL DOS ALUNOS DO ENSINO 

MÉDIO - AS EXPECTATIVAS DOS JOVENS DA ESCOLA ESTADUAL 

ROTARY II QUANTO AO FUTURO PROFISSIONAL. 

 

O motivo pelo qual decidi optar por este tema para este trabalho se deu por observar 

que havia pouca literatura sobre o assunto em si. Escolher entre uma coisa que te satisfaz 

como pessoa, que faz com que você sinta-se realizando um sonho ou um desejo antigo, uma 

vocação ou escolher por uma profissão que lhe dê retorno financeiro, status profissional e 

reconhecimento na sociedade parece-me uma decisão pouco estudada. Quando deparei com 

os alunos da escola Rotary II, percebi durante os dias de estágio lá realizado que os mesmos 

não tinham uma perspectiva clara e concreta do que fazer após concluir o ensino médio: se 

continuar estudando em um curso técnico ou tentar uma faculdade ou se trabalharem. 

Conversando com alguns deles cheguei a conclusão que caberia um estudo sobre os sentidos 

da escolha profissional destes alunos. Será que eles sabem o que é melhor para eles? Esta 

dúvida me motivou a estudar e pesquisar o assunto de forma a tentar entender melhor o que 

se passa na cabeça destes jovens e suas dificuldades, dúvidas e expectativas.  

Como resultado deste trabalho, apresento algumas situações que verifiquei “in loco” 

e através das leituras e releituras e tabulações das cartas orientadas apresentadas pelos 

alunos. 

 

2.1 - Descrição da escola e do ambiente escolar 
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 A presente pesquisa se deu no Colégio Estadual Rotary II que fica localizado 

no bairro de Custodópolis, na periferia de Campos dos Goytacazes RJ. É uma escola muito 

organizada, limpa, com funcionários educados e atenciosos e professores que aparentam 

estar integrados com as metas da escola. A escola tem dezessete salas de aula com ar 

condicionado e quadro branco e boas condições de trabalho, com carteiras relativamente 

novas, e o prédio em bom estado. Não dispõe de recursos de áudio e vídeo, mas estes 

equipamentos sempre que necessários são levados pela própria professora. A escola dispõe 

ainda de quadra de esportes, refeitório, sala dos professores, auditório, sala de informática e 

uma infraestrutura muito boa comparada aos padrões das escolas estaduais no município. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fachada da Escola Rotary II 
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                   Pátio interno da escola 

 

 

 

 
                      Pavimento superior – salas de aula 
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A escola tem cento e setenta e um funcionários, com setenta e oito turmas entre 

ensino fundamental, médio e EJA e tem  um mil, quinhentos e vinte e dois alunos 

matriculados.  É classificada pela SEEDUC com critério “B” o que revela uma boa média 

das notas dos alunos e baixo número de repetências.  

A escola funciona em um bairro considerado área de risco, o que proporciona aos 

professores uma gratificação extra, (gratificação de difícil acesso) mas que não é o principal 

motivo da escolha dos professores por trabalharem nesta escola, e sim a organização da 

mesma.  

A escola é dirigida pela mesma diretora há mais de vinte e cinco anos, um fato 

bastante singular e não se ouve reclamações por parte dos professores e funcionários a 

respeito da direção. Tal singularidade se dá pela forma séria com que a diretora conduz a 

escola. A diretora é respeitada por todos os funcionários, pelos alunos e pelos pais dos 

alunos. A comunidade luta para manter a diretora à frente da escola, pois acredita que ela é 

responsável pela qualidade do ensino oferecido aos alunos. Esta forma como a diretora 

conduz a escola implica em certa confiança da comunidade no trabalho desenvolvido na 

mesma.  

 

 

2.2 - Aspectos metodológicos 

 

 Segundo Mirian Goldenberg, “Nenhuma pesquisa é totalmente controlável, com 

início, meio e fim previsíveis”. Para ela, o pesquisador “[...] deve estar preparado para lidar 

com uma grande variedade de problemas”, e esta variedade pode redirecionar o seu estudo. 

Problemas que possam surgir durante a pesquisa, podem se mostrar mais relevantes que as 

questões iniciais.   

 

Não é possível formular regras precisas sobre técnicas de pesquisa qualitativa 

porque cada entrevista ou observação é única: depende do tema, do pesquisador e 

de seus pesquisados. (GOLBENBERG 2011) 

 

A pesquisa exploratória foi norteada sob a lógica de que o universo do trabalho pode 

ser pensado sob o conceito da imaginação sociológica, ou seja, na interface da experiência 

cotidiana das expectativas profissionais dos alunos com a sua inscrição na realidade das 

mudanças ocorridas no mercado de trabalho.  
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A ideia do método de cartas orientadas surgiu de uma atividade desenvolvida no 

projeto PIBID - Coeducação de Gerações que buscou mapear as expectativas dos jovens do 

ensino médio. Este projeto foi desenvolvido em várias escolas da cidade de Campos, 

inclusive na escola Rotary II. O PIBID – Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência (CAPES/MEC) está presente em cinco campi da UFF: Niterói, Angra dos Reis, 

Campos dos Goytacazes, Santo Antônio de Pádua e Volta Redonda. São vinte e cinco cursos 

de Licenciatura envolvidos em uma proposta de formação de professores que admite o 

cotidiano da escola como espaço-tempo de produção de conhecimentos profissionais 

inovadores, fundamentados nas ciências de referência de cada curso e na teoria pedagógica. 

Nesta pesquisa foi feita uma análise a partir do roteiro de uma carta aplicada em uma 

escola pública. Foi solicitado que os alunos escrevessem uma carta apresentando as suas 

expectativas em relação ao seu futuro profissional, tanto no que diz respeito aos ganhos 

materiais quanto aos simbólicos.  

A carta orientada foi aplicada nas turmas do segundo e terceiro ano do ensino médio, 

turmas relativamente grandes, com média de presença de trinta e cinco alunos com um perfil 

sócio econômico que gira em torno das classes “C” e “E”. Foram quatro turmas analisadas 

com um total de cento e dezoito cartas, sendo quarenta e três meninos e setenta e cinco 

meninas. Foi aplicado um roteiro pré-determinado que direcionou para os seguintes quesitos 

principais: herança familiar, sonhos profissionais e salário. Além das cartas, alguns alunos 

foram entrevistados pessoalmente para que se pudesse observar algumas características que 

se diferenciassem das apresentadas nas cartas. As cartas foram escritas anonimamente e 

posteriormente foram identificadas por números. 

Foram analisadas cento e dezoito cartas e cinco entrevistas pessoais sendo que 

apenas as cartas foram tabuladas. Os resultados descrevem as características das turmas 

pesquisadas. Dentre os alunos pesquisados, 63% eram do sexo feminino e 37% do sexo 

masculino, com relação à idade, 9% tinham quinze anos, 16% tinham dezesseis anos, 39% 

tinham dezessete anos, 11% tinham dezoito anos e 4% tinham outras idades. Com relação 

às séries frequentadas, quase dividiram-se em partes iguais, sendo 49% do segundo ano e 

51% do terceiro ano. Entre os alunos pesquisados, 36% se declararam brancos, 19% negros 

e 45% se declararam pardos. A grande maioria dos alunos, 71%, disse ser de religião 

evangélica enquanto 19% se declararam católicos e 10% de outras religiões.  

Obteve-se um material qualitativo que pode ser transformado em quantitativo. 

Assim, os dados e informações mencionados nas cartas orientadas foram tabulados e 
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transformados em gráficos que representam, em percentuais, as preferências dos alunos 

sob diversos aspectos, porém frases de efeito ou consideradas interessantes foram 

recolhidas e transcritas para mostrar algumas especificidades dos casos encontrados na 

realidade estudada. Considero que o modelo “cartas” mostrou-se muito interessante, pois 

os alunos expressaram-se de forma livre (mesmo sendo cartas orientadas) e anônima o que 

possibilitou uma maior liberdade para exporem suas ideias, seus desejos e sonhos. 

 

2.3 - Descrição das cartas – Resultados 

 

No que diz respeito à pressão que os pais fazem na escolha da futura profissão, 86% 

disseram não sofrer pressão dos pais, enquanto que apenas 14% disseram sofrer algum tipo 

de pressão dos pais pra escolher a futura profissão.  Com relação a este item observo 

algumas frases dos alunos: 

 

Bem meus pais não fazem pressão sobre a profissão que eu quero seguir, mais ele 

sempre diz  pra eu estudar para mim não ter o mesmo futuro que eles. Eu também 

não desejo seguir a profissão deles pois não é um trabalho bom, mais é onesto e 

também não dá pra passar fome, mais  eu quero um emprego melhor. Carta 124  

Meus pais nunca me forçaram a nada, só me incentivam a terminar e fazer 

faculdade para ser alguém na vida e não passar por tudo que eles passaram. Não 

pretendo seguir a profissão dos meus pais, porque quero fazer medicina. Carta 125  

Não precisaria de nenhum salário no mundo para ser feliz, pois minha família é a 

razão da minha felicidade. Muitas dificuldades passamos juntos, mas mesmo assim 

sempre fomos felizes. Carta 125  

Meus pais não me pressionam na escolha de minha futura profissão. Eles apenas 

querem que eu tenha uma boa profissão e melhor do que a deles. Carta 134  

 

Foi observado também que a grande maioria dos alunos, 95%, não deseja seguir a 

mesma profissão dos pais enquanto que apenas 5% demonstraram interesse em seguir a 

mesma profissão. Em suas justificativas, disseram que querem um futuro melhor que o de 

seus pais, que tem sonhos próprios e pretendem ganhar um salário melhor. Destaco algumas 

frases desses alunos: 

 

Não quero seguir a mesma profissão dos meus pais, pois eu cresci com aquela 

padaria e eu tô meio enjoada disso. Carta 74 

Eu pretendo cursar uma faculdade, pois quero ter uma carreira profissional melhor 

que a dos meus pais. Carta 74 

Eu não desejo seguir a profissão de meu pai não, porque não é a que desejo pra 

mim no futuro, desejo mesmo é seguir os meus sonhos.  Carta 79 

Não desejo seguir a profissão dos meus pais porque quero algo melhor do que eles 

conseguiram. Carta 89 

Não, porque tenho um sonho e pretendo seguir o meu sonho e essa profissão deles 

não dão muito futuro, ajuda bastante, mais não é isso que eu quero. Carta 94 
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Não desejo seguir a profissão dos meus pais porque quero uma profissão mais 

elevada, com melhor salário. Carta 106 

Não, por que eles não tiveram muitas oportunidades na vida, e nem eles são o que 

gostariam. Carta 117 

Não desejo seguir a mesma profissão, por que posso conseguir algo melhor. Carta 

121 

 

Foi perguntado também sobre o desejo de cada um após o ensino médio e 56% 

disseram que desejam cursar uma faculdade, 15% desejam trabalhar e 29% desejam trabalhar 

e estudar. Já com relação ao tipo de trabalho, se desejam ser empregados ou autônomos, 30% 

disseram querer ser autônomos e 70% disseram querer trabalhar como empregados. Vejamos 

algumas frases relativas a este item:  

 

[...] eu quero ser empregado porque sendo autônomo o peso ia cair muito sobre 

meus ombros, e sendo empregado eu (terei) alguns benefícios que são dados aos 

funcionários. Carta 69 

Sonho ser engenheira mecânica. Quero ser empregada da Petrobrás, pois é uma 

empresa grande e tem nome. Carta 105 

 

 Com relação ao desejo profissional, 54% disseram esperar uma profissão que lhes 

satisfaçam pessoalmente e 46% disseram objetivar a realização profissional. Observando-se 

que quando falamos em satisfação pessoal, estamos nos referindo a uma profissão em que o 

salário não é o primeiro desejo, e sim o de se fazer uma atividade que acima de tudo dê 

prazer enquanto que, quando nos referimos à realização profissional, a carreira e o salário 

estão em primeiro lugar. Destaco a frase da carta 146 com relação a este item: “Pela 

satisfação pessoal. Como diz o ditado: ‘quem faz o que gosta, não trabalha, se diverte’”. 

 Foi solicitado também que os alunos falassem sobre o salário esperado de sua futura 

profissão e o resultado foi o seguinte: 7% espera receber até dois mil reais por mês, 14% até 

quatro mil reais, 11% até cinco mil reais, 43% mais de cinco mil reais e 25% disseram não 

saber qual o salário que a profissão escolhida poderá pagar. 

Quando o assunto é o salário desejado para ser feliz, 5% disseram que com um salário 

de até mil reais seria o suficiente, já 7% precisariam de um salário de até dois mil reais, 15% 

de até quatro mil reais, 15% de até cinco mil reais e 58% disseram precisar de um salário de 

mais de cinco mil reais para serem felizes. Observo que um aluno disse que o salário não é 

importante para ser feliz: “Não precisaria de nenhum salário no mundo para ser feliz, pois 

minha família é a razão da minha felicidade. Muitas dificuldades passamos juntos, mas 

mesmo assim sempre fomos felizes.” Carta 125. 
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 Perguntados sobre o salário dos pais, 7% disseram que os pais recebem até um mil 

reais por mês, 28% recebem até três mil reais, 24% mais de três mil reais e 41% não sabem o 

salário dos pais. Por fim, perguntados até que série os seus pais estudaram, 2% disseram que 

os pais são sem instrução, 47% disseram ter o primeiro grau, 38% disseram que os pais 

concluíram o segundo grau, 9 % não sabem e apenas 4% disseram que os pais têm o terceiro 

grau de instrução. 

 

3– ANÁLISE 

 

 Como vimos no tópico anterior, muitos alunos do ensino médio afirmaram não ter 

influências dos pais na escolha de sua futura profissão. Segundo Jessé de Souza (2009), no 

passado, a herança familiar era clara. Hoje em dia esta herança não é só familiar, mas 

também, de forma obscura, uma herança familiar e de classe. Desta forma os jovens de classe 

baixa fazem suas escolhas de acordo com a realidade de suas respectivas classes, o que eles 

consideram “desigualdades justas”. Alguns alunos disseram que não pretendem cursar uma 

faculdade após o ensino médio porque precisam trabalhar para ajudar a família. 

Para Jessé de Souza (2009), nas famílias de baixa renda não ocorre uma 

transferência das profissões dos pais para os filhos como nas famílias de renda alta. Isso foi 

o que pude confirmar na escola pesquisada em que os alunos acreditam que a profissão dos 

pais não lhes trarão felicidade e realização, pois em sua ampla maioria são profissões de 

menor potencial financeiro. Este foi, por sinal, um dos quesitos mais incidentes nas 

pesquisas. Frases como: “Não desejo seguir a profissão dos meus pais porque quero uma 

profissão mais elevada, com melhor salário”. (Carta 106) e “Eu pretendo cursar uma 

faculdade, pois quero ter uma carreira profissional melhor que a dos meus pais” (Carta 74) 

foram recorrentes, demonstrando com clareza que não se espelham profissionalmente nos 

pais e que desejam melhores condições para si.  

 

3.1 - Considerações sobre a satisfação pessoal no trabalho 
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Segundo Locke
5
 (apud MARQUEZE E MORENO 2005), satisfação no trabalho é o 

resultado da avaliação que o trabalhador tem sobre seu trabalho ou realização de seus valores 

por meio dessa atividade, sendo uma emoção positiva de bem estar. Observando-se que 

satisfação é um valor que pode diferir de pessoa para pessoa, ou seja, aquilo que a um 

satisfaz, pode não satisfazer a outro. Diferentemente de necessidade, que refere-se à 

sobrevivência e ao bem estar.  

Observo que na carta 68, o aluno diz que quer ser militar para servir ao seu país de 

coração, o que demonstra que nesta profissão ele espera encontrar satisfação pessoal acima 

de qualquer coisa. Parece ser um desejo antigo e que ele nutre em seu coração, um desejo 

patriótico de servir a todos ou fazer algo útil que o fará bem. 

A satisfação no trabalho pode derivar de vários fatores, como aptidão, condições do 

trabalho em si, reconhecimento, ambiente de trabalho, sentimento de estar fazendo algo útil 

e que se faz bem, realização de um desejo antigo e por todos os fatores de inter relações que 

possam contribuir para que o trabalhador trabalhe satisfeito. Locke ressalta ainda que a 

satisfação pode gerar um sentimento que pode se espalhar no ambiente de trabalho, 

contagiando os demais companheiros. Na carta 146 o aluno cita que “quem faz o que gosta 

não trabalha, se diverte”, por este motivo ele opta pela satisfação pessoal no seu futuro 

emprego. 

Já Cavanagh
6 

(ibid.) cita estudos em que fatores como idade, sexo, inteligência, nível 

educacional, experiência, nível hierárquico, status profissional, autonomia, tarefa executada, 

relacionamento social, perspectivas de carreira, relacionamentos com a chefia e 

remuneração influenciam diretamente na satisfação no trabalho. O aluno da carta 69 acredita 

que sendo empregado terá maiores possibilidades de satisfação no trabalho, visto que não 

terá a mesma responsabilidade que um autônomo sobre a empresa e terá benefícios que são 

dados aos empregados com relacionamentos e perspectivas de carreira dentro da empresa 

que o contratar. 

Na carta 79, o aluno diz que seu desejo é seguir os seus sonhos e que não deseja 

seguir a profissão do pai “porque não é a que eu desejo para mim no futuro”. Para Dejours
7 

(ibid.), a livre escolha e a organização proporcionam equilíbrio e prazer possibilitando 

descarga psíquica do trabalhador, essa livre escolha foi muito citada em diversas cartas, 

tanto que na questão sobre a pressão que os pais fazem na escolha da futura profissão dos 

alunos, 86% disseram não sentir-se pressionados e 95% disseram não desejar seguir a 

mesma profissão dos pais. 
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 Em estudo realizado, Esteve
8 

(ibid.), constatou que quando a imagem pública de uma 

profissão se deteriora, diminui a satisfação no trabalho dos profissionais que a exercem. 

Muitos alunos não desejam seguir a profissão dos pais por serem profissões antigas e que tem 

hoje a imagem deteriorada como profissões de baixo escalão como domésticas, pedreiros, 

motoristas, etc. 

 Para Marqueze e Moreno (2005), a satisfação no trabalho pode ser, por conseguinte 

fonte de saúde, bem como a insatisfação pode gerar prejuízos à saúde física, mental e social, 

acarretando problemas à organização e ao ambiente de trabalho. 

 Pode-se então concluir que a escolha da futura profissão deve ser um momento de 

muita consciência e sanidade, objeto de muito estudo e possíveis testes de aptidão, pois dela 

poderá gerar a satisfação ou a insatisfação no trabalho o que poderá acarretar dentre outros 

prejuízos, a perda da saúde do trabalhador.  

 

3.2- Considerações sobre a realização profissional no trabalho 

 

“O trabalho é um lugar de realização, de identidade, valorização e reconhecimento, 

em que o prazer reflete-se em uma busca constante para todos os trabalhadores”. 

(GLANZNER et all 2011) Esta realização profissional é hoje buscada por muitos 

trabalhadores e está presente no desejo profissional de muitos jovens que ainda não 

trabalham: buscar uma profissão em que possa se realizar profissionalmente. Há de se 

considerar que é evidente que o trabalho é um lugar onde se passa grande parte da vida e se 

constrói uma “carreira”, e esta relação com o ambiente de trabalho e as perspectivas 

profissionais que ele nos traz faz com que procuremos cada vez mais um trabalho em que se 

possa sentir-se realizado.  

A realização profissional passa por uma série de desejos e anseios que o trabalhador, 

tanto quanto o jovem estudante, futuro trabalhador, planejam para o seu futuro. As 

expectativas de se realizar profissionalmente movem as ações e os desejos na busca de um 

trabalho que possa possibilitar estas realizações. Segundo Glanzner et all (2011) “ O que faz 

as pessoas viverem é o desejo” e é esse desejo de realizações que conduz as expectativas 

dos jovens estudantes ora analisados.  A aluna da carta 105 mostra-se bastante enfática e 

determinada quando diz: “Sonho ser engenheira mecânica. Quero ser empregada da 

Petrobrás, pois é uma empresa grande e tem nome”. Vê-se aí o desejo de uma realização 
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profissional implícito de uma menina de 16 anos que cursa o 2º ano do ensino médio que 

nutre uma expectativa objetiva para sua realização profissional. 

Ser realizado profissionalmente, segundo as informações das cartas dos alunos 

pesquisados, significa ter um emprego em que se ganhe um bom salário, que se possa 

sustentar a família com conforto, comprar bens de consumo como carros, casas, etc. É 

também trabalhar numa profissão em que você se sinta realizado, para a qual você tenha 

estudado e se preparado para ela, uma profissão que dê status na sociedade.  

Na pesquisa feita, quando perguntados sobre o salário esperado da profissão, 43% 

disseram querer ganhar mais de cinco mil reais, enquanto apenas 7% disseram esperar um 

salário de até dois mil reais. Numa realidade da escola em questão, um salário de cinco mil 

reais é considerado um ótimo salário visto que os vencimentos dos pais dos alunos estão 

entre mil e três mil reais (salário somado do pai e da mãe). Já quando perguntados sobre 

qual o salário ideal para ser feliz, 58% disseram que o ideal seria um valor acima de cinco 

mil reais. Isso demonstra que para eles expectativa de realização profissional, está também 

baseada nos valores recebidos como salários. 

 

3.3 – Dilemas da escolha 

 

Dentre as cartas analisadas, observei que 63% dos alunos eram do sexo feminino 

contra 37% do sexo masculino o que confirma que esta escola está proporcionalmente de 

acordo da pesquisa do IBGE de 2010, “a taxa de frequência escolar líquida no ensino médio 

dos homens era de 42,4%, quase 10 pontos percentuais abaixo da taxa feminina (52,2%)”, 

(IBGE, 2010. p.100). O que não significa que as mulheres terão maiores e melhores 

oportunidades de trabalho. Na carta 124, uma menina de 16 anos, cursando o segundo ano 

diz que seus pais sempre a orientam a estudar mais para não ter o mesmo futuro que eles 

(neste caso o pai é pedreiro e a mãe doméstica). Ela pretende terminar o ensino médio e 

fazer concurso para a receita federal, espera receber um salário de aproximadamente R$ 

3.500,00 por mês.  

De acordo com o IBGE, “A escola acaba reproduzindo a desigualdade vivida entre 

as pessoas na sociedade, seja nos currículos, nos livros didáticos, nas práticas das salas de 

aula ou nos procedimentos de avaliação”. Desta forma eu pergunto: Quais são as chances de 

uma menina filha de um pedreiro e de uma doméstica, que estuda em uma escola pública da 
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periferia terá na acirrada competição para um cargo em um órgão público através de um 

concurso que, como sabemos, é muito disputado?   

Percebi também que muitos alunos são filhos de pedreiros, domésticas, merendeiras, 

motoristas e outras profissões com renda salarial semelhante: salário aproximado dos pais 

(somados): 7% até R$ 1.000,00; 28% até R$ 3.000,00; 24% mais de R$ 3.000,00 e 41% não 

sabem, e que 47% dos pais estudaram apenas até o primeiro grau. Mesmo neste universo 

muitos responderam que a profissão que desejam para si e a de médico. Segundo De Negri e 

Silva (2015), entre a ocupações que mais cresceram no país, duas estão ligadas diretamente 

ao setor público quais sejam, professores e profissionais da saúde, isto pode significar uma 

demanda grande para a profissão sonhada por muitos alunos da escola pesquisada, mas será 

que estes alunos terão realmente a oportunidade de realizar este sonho?  

O grande dilema da escolha entre a realização profissional e a satisfação pessoal está 

em decidir se opta por uma profissão que “dê dinheiro” ou uma profissão em que se trabalhe 

em algo que lhe dê prazer. Muitas vezes estas questões estão distintas e de forma muito 

heterogênea em que não se é possível obter as duas coisas em uma única profissão. Aí se 

estabelece o grande dilema, escolher entre a satisfação pessoal e a realização profissional. 

Estas duas questões, no entanto, muitas vezes se confundem de forma que o futuro 

trabalhador não identifique onde termina uma e começa a outra. Muito mais ainda, certas 

vezes o estudante ora pesquisado vislumbra a possibilidade de compartilhar as duas coisas 

em uma única profissão, o que é perfeitamente possível.   

Outra questão que pude perceber durante a pesquisa é que a escola não se predispõe 

a ajudar os alunos neste momento em que terão que tomar uma decisão. De acordo com 

Gomes
9 

et all (Apud AGUIAR E CONCEIÇÃO 2009) sessenta por cento dos alunos 

participantes do ENEM consideram que a escola não ajuda a escolher a carreira e que a 

mídia influencia mais que os pais nesta escolha. Em um estudo realizado por estas autoras, o 

resultado aponta que os alunos do ensino médio desejam que a profissão lhes  traga 

satisfação pessoal e retorno financeiro, “fazer algo que me dê dinheiro e que eu goste”. 

Sendo que gostar do que faz e ser feliz na profissão foi um aspecto muito relevante nas 

respostas dos jovens, demonstrando que a satisfação pessoal está em primeiro lugar quando 

os adolescentes pensam em que profissão escolher, acima mesmo da preocupação com o 

retorno financeiro. Em algumas cartas analisadas esta foi a postura de alguns alunos, tanto 

que 54% dos alunos entrevistados espera que sua futura profissão lhe proporcione em 

primeiro lugar, a satisfação pessoal. 
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Considerando que a profissão é um tipo específico de trabalho especializado, que 

existem profissões sem qualificação, semi-qualificadas e qualificadas, sendo o profissional  

aquele detentor de uma especialização criteriosa, teoricamente fundamentada, é o 

profissionalismo um método logicamente distinto de se organizar uma divisão do trabalho. 

Para o aluno da carta 125, para ser alguém na vida é preciso ter uma faculdade “(...) só me 

incentivam a terminar (o ensino médio) e fazer uma faculdade para ser alguém na vida e 

não passar por tudo que eles (os pais) passaram”. Cabe à escola fornecer ao estudante uma 

credencial para entrar no mercado. “[...] somente aqueles com credencial 

ocupacionalmente emitida, certificando sua competência, possam ser empregados para 

executar uma série definida de tarefas [...]” (FREIDSON 1995), desta forma a 

responsabilidade da escola como elemento ativo no momento da decisão do aluno do 

ensino médio deve levar em conta diversos fatores que influenciarão nesta decisão. 

 Muitas vezes o estudante não conhece a profissão que escolheu, cabe então à 

escola promover um debate, principalmente com alunos do último ano do ensino médio, 

para que os mesmos encontrem sentido em suas escolhas, seja apresentando as profissões, 

seja orientando quanto à possibilidade de continuar os estudos de especialização em uma 

faculdade ou em um curso técnico, seja apenas, de acordo com a vontade e aptidão de cada 

um, encaminhando-os para o mercado de trabalho com a certeza de que estão trilhando um 

caminho minimamente conhecido. 

4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho se propôs a fazer uma análise entre os sentidos da escolha 

profissional dos alunos do ensino médio numa escola pública estadual localizada na 

periferia da cidade de Campos dos Goytacazes. Para tal, foram utilizadas as cartas das 

profissões do projeto PIBIB Coeducação de Gerações, além das entrevistas pessoais e 

observações do próprio pesquisador.  

 Numa primeira análise percebo que muitos alunos não reconhecem a realidade que 

lhes espera após a conclusão do ensino médio, não sabem ainda qual o valor de referência 

dos salários das profissões que pleiteiam, ou mesmo quanto precisam como salário para 

serem felizes. Percebo que a escola também não participa nesta decisão dos alunos. Não há 

projeto de apoio aos alunos na escolha do que fazer após a conclusão do ensino médio. Como 
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diz Lorena Freitas (2009), há uma “má fé institucional” que espera que os alunos venham 

prontos de casa, não cumprindo à escola participar neste momento de decisão, e que cabe a 

família auxiliá-los nesta questão. À escola cabe apenas ensinar aquilo que está previsto no 

currículo escolar e cumprir o seu calendário de atividades, aplicando as avaliações, 

aprovando ou reprovando o aluno de acordo com o seu desempenho. 

 Hoje, na cidade de Campos mesmo, existem escolas particulares que quando o aluno 

inicia o terceiro ano do ensino médio já faz uma opção sobre qual carreira irá seguir após a 

conclusão. As turmas são divididas entre aqueles que pretendem seguir as carreiras das 

exatas, das humanas e das biológicas e é dado ênfase às disciplinas que terão mais peso no 

vestibular ou no ENEM, de acordo com a escolha de cada um. 

 Percebi também que muitos alunos não identificam diferenças entre realização 

profissional e satisfação pessoal, no sentido de escolha. Eles desejam ganhar dinheiro para 

ajudar as suas famílias e ter um “bom emprego” sem ser dar conta de o quanto uma profissão 

que não atenda às suas expectativas pessoais poderá afetá-los em suas vidas particulares e/ou 

mesmo em sua saúde. Não percebem que a escolha profissional pode ser baseada em 

aspectos que irão determinar seu modo de vida futuro. Como diz Marx, “a divisão do 

trabalho alienou o homem de suas aptidões e competências”. O aluno é preparado 

tecnicamente para o trabalho ou mesmo para entrar em uma faculdade, mas de forma a 

atender a demanda do mercado. Muitas vezes conversando com alguns alunos, eles se 

mostraram surpresos com a possibilidade de unir em suas futuras profissões as duas 

possibilidades, realização e satisfação. Para Ricardo Antunes, para que o trabalho mantenha 

seu potencial emancipador no homem, ele deve recusar aquilo que aliena e infelicita o 

sujeito social, no entanto os alunos do ensino médio não percebem que podem fazer este tipo 

de escolha.  

 Após uma conversa com os alunos, em entrevista pessoal, percebi o interesse deles 

em contar as suas expectativas sobre as profissões. Senti quase que uma necessidade deles 

em ter alguém com quem discutir estes assuntos, demonstraram muito interesse em 

compartilhar suas ansiedades com alguém que lhes desse atenção e alguma orientação a 

respeito das possibilidades que os espera após o ensino médio. Penso que a escola poderia 

implantar projetos que auxiliassem esses alunos, principalmente os do último ano do ensino 

médio, nas suas escolhas futuras, fazer alguns testes de aptidão ou algo parecido, esclarecer 

para os alunos sobre as possibilidades que os espera após a conclusão do curso, tirar algumas 

dúvidas dos mesmos. A escola deve ir além de sua função básica de ensinar aquilo que está 
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previsto no currículo escolar, deve se preocupar não só com o seu aluno, mas também com o 

seu futuro ex-aluno.  

 Considerando os resultados da presente pesquisa acredito que a mesma possibilitou 

uma ampliação da compreensão sobre o tema proposto. Através da metodologia utilizada, 

principalmente o modelo cartas orientadas, foi possível realizar os procedimentos 

necessários para se obter, se não uma resposta, visto que a resposta à principal pergunta 

desta pesquisa: realização profissional ou satisfação pessoal, ficou tecnicamente empatada 

com 46% para a primeira contra 54% para a segunda, uma posição sobre os desejos e os 

(des)conhecimentos dos alunos do ensino médio da escola pesquisada.  

 Por fim, outras duas questões que me chamaram muito a atenção, como um novo 

problema descoberto durante a pesquisa, e acho que cabe um trabalho posterior mais 

aprofundado, é a negação dos jovens a seguir a profissão dos pais e o fato de os pais não 

influenciarem na futura escolha profissional dos filhos, deixando que eles decidam sobre 

isso.  
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ANEXO A– GRÁFICOS 

Fonte: a própria pesquisa 
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ANEXO B – ROTEIRO DAS CARTAS 

 

UFF - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE – Polo Campos dos Goitacazes 
PIBID – Projeto Coeducação de Gerações 
 
Roteiro da carta dos alunos sobre a vida profissional. 
 
Identificação pessoal: 
 
Data:____/____/_______. 
Idade:________________. 
Escola:______________________________________________________________

_________. 
Série:________________. 
Sexo: M(  )    F(   ) 
Cor:_____________________. 
Religião:_____________________________________________________________

________. 
 
A carta deverá falara sobre:  
 
Herança familiar  
- O que faziam seus pais, seus avós, seus tios, e quais eram os seus salários 

aproximados? 
- Até que ano estudaram seus pais e avós? 
- Tem irmãos? Mais velhos ou mais novos? Estudaram até que ano? Qual a 

profissão deles? 
- Seus pais fazem “pressão” sobre a profissão que você deve escolher? Qual? 
- Deseja seguir a mesma profissão dos pais? Por quê? 
 
Sonhos profissionais 
- Você pretende trabalhar após concluir o ensino médio ou cursar uma faculdade? 

Por quê? 
- Qual é a profissão de seus sonhos? Quer ser empregado ou autônomo?  Por quê? 
- Você conhece as principais características dos profissionais desta profissão que 

você escolheu? 
- Para você o significa ser realizado profissionalmente? 
- Você escolheria uma profissão pela realização profissional ou pela satisfação 

pessoal?  
 
Salário 
- Você sabe quanto à profissão que você escolheu poderá lhe render como salário? 

Quantifique em R$. 
- O que você pretende fazer com seus primeiros salários?  
- Quanto você precisaria como salário para ser feliz? 
- Esta profissão lhe dará alguma espécie de status e reconhecimento? 
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Notas: 

* Neste trabalho, quando se fala em realização profissional, o autor esclarece que está 

se referindo à realização econômico financeira, diferenciando-se da satisfação pessoal 

que relaciona-se mais diretamente com a realização de um sonho, um desejo ou uma 

vocação profissional. 
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