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EPÍGRAFE

Os sonhos são como uma bússola, indicando os caminhos que seguiremos e as

metas que queremos alcançar. São eles que nos impulsionam, nos fortalecem e

nos permitem crescer.

Augusto Cury



RESUMO

      O presente trabalho analisa a influencia que a família exerce na escolha
profissional dos estudantes,com o objetivo de  compreender até que ponto essa
herança familiar tem sido importante ou não. Em termos metodológicos, o estudo
se  deu  ao  longo  do  ano  de  2015,  com  observação  participante,  entrevistas
informais com os alunos e a elaboração de uma carta orientada (projeto PIBID –
Coeducação  de  Gerações),  respondida  por  77  alunos  da  escola  Liceu  de
Humanidade de Campos. Para a análise dos dados coletados, partiu-se de uma
breve pesquisa bibliográfica realizando um diálogo com Ricardo Antunes, Pierre
Bourdieu,Maria Elisa Grijó Guahyba de Almeida e Luís Ventura de Pinho, Peter
Berguer e Thomas Luckmann, Juarez Dayrell, Émile Durkheim, Anthony Giddens e
Max Weber. Por fim, foi possível perceber que há influencia familiar na escolha
profissional  do  estudante.  Porém,  não  somente  a  família,  mas  existem outros
fatores que também influenciam nessa escolha profissional  como a escola e a
mídia.

Palavras-Chave: Família, profissões, escola, realização



ABSTRACT

       This paper analyzes the influence that the family has in the career choice of

students,  in  order  to  understand  to  what  extent  this  family  heritage  has  been

important or not. In terms of methodology, the study took place over the year 2015,

with participant observation, informal interviews with students and the development

of a targeted letter (PIBID project - Coeducation Generations),  answered by 77

students of Humanity Lyceum school fields. For the analysis of the data collected, it

started with a brief literature conducting a dialogue with Ricardo Antunes, Pierre

Bourdieu, Maria Elisa Grijó Guahyba de Almeida and Luis Ventura Pinho, Peter

Berguer  and  Thomas  Luckmann,  Juarez  Dayrell,  Émile  Durkheim,  Anthony

Giddens  and  Max  Weber.  Finally,  it  is  noted  that  there  is  family  influence  on

professional  student's choice. However,  not  only the family,  but  there are other

factors that also influence this professional choice as the school and the media.

Keywords: Family, professions, school, achievement and media
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INTRODUÇÃO

       Segundo Larson (1977), o trabalho nos permite conquistar poder, prestígio e

renda na sociedade assim como status. Hoje, no século XXI, podemos presenciar

grande exigência  no  campo profissional,  que vem se tornando cada vez mais

rigorosa  a  seleção,  fazendo  com  que,  segundo  Bourdieu  (2003),  educação

assuma uma importância na entrada para o campo profissional.

        No Brasil contemporâneo, a escolha profissional é de grande importância

para o jovem e há vários fatores que influenciam o mesmo a escolher determinada

profissão, como por exemplo, para adquirir bens materiais, ajudar a família, ter a

independência financeira, conseguir um status diante da sociedade em que vive,

porém todos têm um sonho profissional. E a família tem um papel importante na

escolha desse jovem.

        Neste trabalho buscarei  analisar  como a herança familiar   tem estado

presente na escolha profissional dos alunos da Escola Liceu de Humanidade de

Campos. 

Dessa  forma,  no  primeiro  capítulo  abordarei  as  transformações  que

ocorreram com a família, instituição de  socialização primária, ao longo do século

XX.  Levarei em consideração as relações existentes entre os sujeitos na família

tradicional, diferenciando-as das existentes na família moderna. 

Neste mesmo capítulo,  apresentarei algumas definições  de juventude, a

partir da concepção de estudiosos da área. E por fim, mostrarei  brevemente como

o conceito de trabalho é desenvolvido pelos autores clássicos da sociologia (Emile

Durkheim, Karl Marx e Max Weber) , suas mudanças e a importância da família no

processo de escolha dos projetos profissionais dos indivíduos.

           Na primeira parte do segundo capítulo, abordarei a história do colégio Liceu

de Humanidades de Campos e a influência gerada pelo Colégio Pedro II, o que

transformou-o em um “colégio padrão”. Na segunda parte, começarei discorrendo

sobre o projeto em qual fiz parte, o Pibid (Programa Institucional de Bolsas de

Iniciação a Docência), que deu origem a ideia dessa monografia.. 
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Demonstrarei que a pesquisa que serviu  de base para esse trabalho, a

observação participante, levou em consideração as dificuldades e facilidades que

um pesquisador encontra no decorrer de seu trabalho de campo. Apresentarei  o

direcionamento  do  roteiro,  assim  como  o  perfil  dos  alunos  entrevistados.  Na

terceira parte, mostrarei os resultados da pesquisa, atestando as partes principais

das cartas direcionadas que os alunos escreveram.

       No terceiro capítulo, na primeira parte, analisarei o resultado em função das

escolhas  teóricas  feitas.  Assim,  problematizarei  o  papel  da  família  na  escolha

profissional do aluno. Em seguida, destacarei outros fatores que concorrem para

essa escolha, levando em consideração a realidade atual desses alunos, em que

a maioria passa mais tempo na escola e com a mídia (principalmente a internet)

do que com os seus próprios familiares.

       Por  fim,  nas  considerações  finais  abordarei  a  importância  da  escolha

profissional para os jovens entrevistados, assim como a influência que a família, a

escola ,  os amigos e a internet  tem em tais  escolhas,  abrangendo as minhas

considerações a partir dos momentos vivenviados em sala de aula com os alunos

no estágio e as cartas direcionadas, levando em consideração a importância de

sonhar e conquistar os sonhos profissionais.
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CAPÍTULO I

1.1 As transformações nas famílias no decorrer do século XX 

              A sociedade ocidental veio passando por diversas transformações ao

longo dos séculos, e com a família, instituição de socialização primária (BERGER

e LUCKMAN, 1985), o processo não foi diferente. Durante muito tempo, a família

tradicional foi dominada – exceto para certos grupos cortesãos ou de elite – pela

ideia  de   reprodução  (GIDDENS,  2000) biológica,  assim  como  também  foi

considerada uma unidade econômica, havendo uma assimetria entre homens e

mulheres, onde o padrão sexual desigual visava dar continuidade na linhagem e

na  herança  material.  Os  homens  usufruíam de  amantes,  prostitutas  e  servas,

enquanto as mulheres deveriam ser  virgens,  fiéis,  mães (de 10 ou mais filhos

durante o curso de vida) e prendada. 

      Tal quadro dominante na primeira metade do século XX teve mudança a

partir  dos  anos  de  1960,  quando  algumas  mulheres  (uma  proporção  ainda

relativamente  baixa),  passaram  a  se  dedicar  a  outros  projetos  que  não  o

doméstico, como o de trabalhar e estudar.Houve nessa época uma tomada de

consciência sobre a luta pela igualdade entre homens e mulheres, o que contribuiu

para que o casamento deixasse de ser um contrato econômico e passasse a ser

visto como fundamentado no amor romântico, ou seja, os conjugues só ficariam

juntos na condição de se amarem. 

        Nota-se  então  que  uma  nova  configuração  de  família  emerge  das

transformações econômicas, sociais e trabalhistas (SINGLY, 2000), decorrentes do

processo  de  urbanização,  industrialização  e  avanço  tecnológico  da  segunda

metade do século XX. Esta configuração moderna está relacionada a uma maior

participação  da  mulher  no  mercado  do  trabalho,  ao  aumento  do  número  de

separações  e  divórcios,  diminuição  do  número  de  membros  da  família,  ao

empobrecimento acelerado, à diminuição das taxas de mortalidade infantil  e de

natalidade, à elevação do nível de vida da população, às transformações no modo



15

de vida e nos comportamentos das pessoas, às novas concepções em relação ao

casamento  e  as  alterações  na  dinâmica  dos  papéis  parentais  e  de  gêneros

(BIASOLE-ALVES, 2004)

         Assim, a família moderna se distingue da precedente pelo peso maior que

será dado ao processo de individualização. O elemento central não será mais o

grupo reunido - como na família tradicional, e sim os indivíduos que a compõem .

Não será mais o pátrio poder e sim o poder de família, no qual cada membro será

respeitado em seus direitos individuais, garantidos pelo Estado. Deste modo, a

família se transforma em um espaço privado a serviço dos indivíduos (SINGLY,

1987), torna-se individualizada e, ao mesmo tempo, relacional, 

 Nas  sociedades  individualistas,  “a  família”  (qualquer  que  seja  a  forma  ou  a

estrutura) toma para si a função de (tentar) consolidar em permanência o “eu” dos

adultos e das crianças. Inversamente ao que o termo individualismo pode levar a

crer, o indivíduo precisa assim, para tornar-se ele mesmo, do olhar das pessoas a

que  ele  atribui  importância  e  sentido.  Esses  outros  significados  são,

frequentemente, o cônjuge ou o parceiro para um homem ou uma mulher, os pais

para os filhos (e reciprocamente), ainda que outros próximos possam preencher tal

função.  (...)  A  família  pode  parecer  frágil  e  forte:  frágil,  pois  poucos  casais

conhecem antecipadamente a duração de sua existência,  e forte porque a vida

privada com uma ou várias pessoas próximas é desejada pela grande maioria das

pessoas  (sob  certas  condições,  ou  seja,  se  a  família  não  é  percebida  como

sufocante). A família deve ser designada, para nós, pelo termo de “relacional e

individualista”.  E  é  nessa  tensão  entre  os  dois  polos  que  se  constroem  e  se

desfazem as famílias contemporâneas. (SINGLY,1987,p.14-15)

        Cada vez mais muitos indivíduos optam por continuarem solteiros ou não se

casarem  tão  cedo  como  era  antigamente.  O  número  de  divórcios  aumentou

(SINGLY, 1987), o controle da fecundidade com a contracepção e a coabitação. O

“eu”  acaba  se  tornando  mais  forte  do  que  o  “nós”  e  faz  com que  homens  e

mulheres mudem sua maneira de conceber a vida comum, tornando-a atraente,

permitindo o reconhecimento de uma pessoa enquanto pessoa.  A família é ao
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mesmo tempo, paradoxalmente, relacional e individualista (SINGLY, 2000), e é na

tensão desses dois polos que se constroem e se desfaz os laços contemporâneos,

onde cada um busca ser livre junto; onde o ideal  é a alternância entre o “eu”

sozinho e o “eu” com.

             

Do lado da vida privada, o ideal é a alternância entre um “eu sozinho” e um “eu

com”: nem o fechamento egoísta sobre si nem a dedicação excessiva ao outro. De

certa  maneira,  um  “entre-dois”  que  autorize  a  satisfação  de  si  em  certos

momentos, com momentos para atividades separadas e outros para compartilhar

práticas comuns.( SINGLY,1987,p.17)

     Porém, apesar das transformações que a família vem enfrentando, ela continua

sendo um marco na vida  do indivíduo,  principalmente  do jovem,  que enfrenta

muitos  dilemas  neste  momento  de  sua  trajetória,  sendo  importante  na

determinação  e  na  organização  da  personalidade.  Ela  também  influencia  no

comportamento individual através das ações e medidas educativas tomadas no

âmbito familiar (DRUMMOND, 1998)

 

A família ocupa um lugar central, apesar de as relações que elas mantém
com essa instituição serem muitas vezes difíceis. A concepção da família
como  pilar  fundamental  da  organização  da  existência  dos  indivíduos
revela  simultaneamente  a  intensidade  dos  laços  que  as  unem  ao
ambiente familiar e sua singularidade, implicando uma forte solidariedade
entre seus membros.( BELHADY, p. 66)

             

         A família nos dá o sentido de pertencimento e de diferenciação ( MINUCHIN,

1990). No que diz respeito a progressão gradual no desenvolvimento psicológico

do  indivíduo,  passa-se  de  um  estado  de  indiferenciação  em  busca  de  uma

individualização ou separação, com o objetivo de encontrar seu espaço pessoal e
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sua identidade. Esse grau de diferenciação dependerá dos processos interativos

ocorridos no interior do sistema familiar (GUAHYBA; SEIXAS, 2011)

         As heranças que os indivíduos recebem de seus familiares vêm antes

mesmo deste ser concebidos, quando pensamentos, sentimentos e fantasias da

família começam a preparar o lugar que ele irá ocupar, fazendo-o herdeiro, mas

também prisioneiro ( FALCKE; WAGNER, 2005). Essa transmissão geracional não

somente  ocorrem  no  âmbito  familiar,  mas  também  é  permeada  por  valores

culturais de determinada sociedade do qual a família se encontra. Ela constitui-se

como um núcleo de cultura, com costumes e tradições próprias, fazendo com que

haja uma igualdade entre seus membros, através do qual eles possam interpretar

a realidade (FILOMENO, 2005).

          Em sua maioria, os filhos carregam a responsabilidade pelo sucesso e

prestígio da família. Em outros casos, os pais constroem projetos para seus filhos

(SOARES,1997)  e esperam que tais  projetos sejam concretizado.  Investem no

indivíduo e desejam que o filho realize os sonhos que não puderam realizar no

decorrer  de  seu  trajeto  de  vida.  Dessa  forma,  muitos  jovens  se  sentem  na

obrigação de satisfazer as expectativas dos seus familiares como forma de pagar

as dívidas de lealdade, seguindo a profissão que seus pais desejam. Seguir  o

projeto familiar, em muitos casos, proporciona ao indivíduo a ideia de ser aceito na

família.

          A ideia de projeto de vida começa a ter mais importância a partir de meados

do século XX, fazendo com que o individuo possa escolher seu futuro. Mas, essa

escolha não é realizada individualmente, mas sim em meio a uma situação social,

econômica, política e influencia familiar, fazendo-o ter uma liberdade de escolha

condicionada (Maria; Andrea, 2001)
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1.2 juventude

         O conceito de juventude é heterogêneo (AGUIAR; ALMEIDA, 2011) e é

visto como fase distinta das outras fases de desenvolvimento da vida do indivíduo

(REGINA; Luciane, 2008).

                         

(...) é preciso considerar que os jovens são diferentes entre si a depender
de sua classe social, sexo, cor/raça, mas também sujeitos que vivem em
um determinado contexto social, econômico e político: o início do século
21 em um país como o Brasil. Por mais diversos que os jovens sejam
entre si, vivendo e significando de múltiplas formas os fenômenos atuais,
é  inegável  que  todos  vivem  em  um  momento  bastante  singular.
(CORROCHANO;  et all, 2008, p.9)  

   

     Dentre as diversas definições, há algumas importantes para se destacar, como

a da abordagem tradicional que caracteriza a juventude como um momento de

transição, tornando o jovem como um “vir a ser” (DAYRELL, 2003), onde tudo o

que for feito no presente,  só fará sentido no futuro, na passagem para a vida

adulta.  Porém,  esse  pensamento  nos  leva  a  encarar  a  juventude  na  sua

negatividade, não levando em consideração o presente vivido.

            Outra definição é a visão romântica da juventude como idade da

experimentação e do prazer, cristalizada a partir dos anos de 1960, resultado do

florescimento  industria  cultural  e  de  um  mercado  consumista  dirigido

principalmente aos jovens, como: musicas, revistas, modas, adornos,  locais de

lazer etc (LECCARDI,1991; ABRAMO,1994; FEIXA,1998).
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Nessa  visão,a  juventude  seria  um  tempo  de  liberdade,de  prazer,de
expressão de comportamentos exóticos.A essa ideia se alia a noção de
moratória, como um tempo para o ensaio e o erro, para experimentações,
um período marcado pelo hedonismo e pela irresponsabilidade, com uma
relativização da aplicação de sanções sobre o comportamento juvenil.
(Dayrell, 2003, p.2)

         Há uma outra abordagem que tende a perceber o jovem reduzido apenas ao

campo da cultura, como se ele apenas expressasse suas ações juvenis nos finais

de semana ou quando envolvido em atividades culturais. 

             Essas definições convivem com a ideia de juventude sendo vista como um

momento de crise, de uma fase difícil, dominada por conflitos com a autoestima

e/ou  com  a  personalidade.  O  que  leva  a  considerar  a  juventude  como  um

momento de distanciamento, apontando para uma possível crise da família como

instituição socializadora e ela,  juntamente com o trabalho e a escola, estariam

perdendo seu papel central  de orientação e de valores para as gerações mais

novas.

         Com as diversas definições de juventude podemos perceber que há uma

espécie  de  “vulnerabilidade  etária”  (ADBALA,  2005)que  torna-se  mais  forte

quando  relacionada  a  aspectos  como  pobreza,  gênero  ou  baixa  escolaridade,

trazendo implicações nos programas de capacitação voltados para a população

jovem que devem focar suas intervenções para as diferentes juventudes.

             Além das  abordagens  tradicional,  romântica  e  cultural,  pode-se

compreender a juventude como sujeitos sociais que “constroem um determinado

modo de ser jovem” (DAYRELL, 2003), existindo um caráter universal dado pelas

transformações  do  indivíduo  na  juventude,  variando  na  forma  como  cada

sociedade,  em um tempo  histórico  determinado,  lida  com esse  momento  e  o

representa.  Porém,  diante dessa diversidade,  não se torna viável  considerar  a

juventude presa a critérios rígidos, mas



20

(...)  como parte  de um processo de crescimento mais totalizante,  que
ganha contornos específicos no conjunto das experiências vivenciadas
pelos  indivíduos  no  seu  contexto  social.  Significa  não  entender  a
juventude como uma etapa com um fim predeterminado, muito menos
como um momento de preparação que será superado com o chegar da
vida adulta. (Dayrell, 2003, p.42)

       

          O Jovem é um ser único, que tem sua própria trajetória, interpreta o mundo

de sua forma dando sentido à posição que ocupa nele, assim como com os que o

rodeia. Dá prioridade a sua singularidade, é portador de desejos e é movido por

eles, tem uma determinada origem familiar e dessa forma, tem um jeito de ser que

em sua maioria vem sendo transmitido por aqueles que fazem parte de sua vida.

Sua essência original encontra-se fora dele, em uma posição distante no mundo

das relações sociais. 

Quando  cada  um  desses  jovens  nasceu,  a  sociedade  já  tinha  uma
existência prévia, histórica, cuja estrutura não dependeu desse sujeito,
portanto, não foi produzida por ele.Assim, o gênero,  a raça, o fato de
terem como pais trabalhadores desqualificados, grande parte deles com
pouca  escolaridade,  dentre  outros  aspectos,  são  dimensões  que  vão
interferir  na  produção  de  cada  um  deles  como  sujeito  social,
independente da ação de cada um. Ao mesmo tempo, na vida cotidiana,
entram em um conjunto  de  relações  e  processos  que  constituem um
sistema de sentidos, que dizem quem ele é, quem é o mundo, quem são
os outros. É o nível do grupo social, no qual os indivíduos se identificam
pelas  formas  próprias  de  vivenciar  e  interpretar  as  relações  e
contradições,  entre  si  e  com a  sociedade,  o  que  produz uma cultura
própria.( Dayrell, 2003, p.6)

          Então, a juventude pode ser vista como um período de consolidação da

identidade (GRIJÓ; VENTURA, 2008),  em que o jovem se vê diante de várias

possibilidades  que ele  terá  que  escolher,  e  através dessa  escolha,  seu futuro

poderá  ser  definido.  Uma  delas  é  a  do  seu  futuro  profissional,  e  a  família  é
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fundamental  nessa  abordagem,  podendo  ajudar  ou  até  mesmo  dificultar  essa

escolha. 

As influências familiares podem ser trabalhadas de diversas maneiras,
durante o processo de orientação profissional, auxiliando o adolescente a
compreender as questões que estão por trás de sua escolha. Quando o
jovem  reconhece  essas  influências,  ele  pode  utilizá-las,  de  forma
consciente, ao estabelecer o seu projeto de vida pessoal e profissional.
(GRIJÓ; VENTURA, 2008, p.173)

1.3 Trabalho

1.3.1 - Sob um breve olhar da sociologia clássica.

          O trabalho é uma atividade produtiva de caráter físico e/ou intelectual

(FERREIRA,  2001)  que  realiza  uma  tarefa,  serviço  ou  empreendimento.  No

campos acadêmico, especialmente no curso de ciências sociais,  o conceito de

trabalho foi trabalhado de modo diferente por autores clássicos como Karl Marx,

Max Weber e Emile Durkheim.

        Para Karl  Marx o trabalho é resultado da interação homem e natureza

(MARX, 1982). Portanto, é parte de um processo social de produção que, sendo

característico da vivência do homem em sociedade, dá origem e fundamento ao

capital; e está relacionado a uma ideia de valor, pois produz uma mercadoria (todo

objeto externo que satisfaz as necessidades humanas). Para analisarmos essa

mercadoria, ela deve ser pensada por dois lados, em seu valor-de-uso1 e valor-de-

troca. 

O trabalho é a forma através do qual o homem pode transformar o meio

segundo  suas  “demandas  internas”.  O  trabalho  humano  para  ser  capaz  de

1 O valor-de-uso é a utilidade de determinado produto. Essa utilidade é determinada pela
propriedade de cada mercadoria pela sua função. Serve apenas para o consumo.
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transformar o meio, impõe ao homem conhecer esse meio, de forma que essa

pratica só é transformada porque o homem é capaz de interiorizar a exterioridade.

A partir  do  momento  que ele  toma os resultados  desse trabalho  como dados

naturais  intocáveis,  ele  se  coloca  numa  condição  de  alienação  frente  a  sua

capacidade de transformar o mundo.

Quanto  mais  próximo  do  auto-trabalho  (trabalho  autônomo)  e  do

auto-consumo, ou seja, quanto maior o controle sobre o meio de produção, menor

o estranhamento (alienação) do homem com o seu trabalho e com sua condição

social. A divisão do trabalho, segundo ele, é imposta mediante a luta da classe

dominante (burguesia) e a classe dominada (proletariado).

      Segundo Emile Durkheim (2004) o indivíduo é fruto das produções sociais e

o que mantém os mesmos juntos é a solidariedade ( vínculo entre os indivíduos

que  dá  coesão  à  sociedade),  dividindo-se  em  :  solidariedade  mecânica  e

solidariedade orgânica2. Na solidariedade mecânica há pouca divisão do trabalho

e  pouca  individualidade,  pois  se  baseia  na  sociedade  primitiva,  em  que  o

parentesco  une  as  pessoas,  proporcionando  maior  consciência  coletiva.

Diferentemente, a solidariedade orgânica é gerada pela divisão do trabalho, em

que  cada  indivíduo  tem  uma  função,  mas  estão  ligados  um  ao  outro

estabelecendo, dessa forma, a coesão entre eles. Porém, suas funções cada vez

mais  vão  se  tornando  especializada,  podendo  proporcionar,  na  sociedade

capitalista,  não  somente  o  consenso,  mas  principalmente  o  individualismo

exagerado, ocasionando no enfraquecimento da consciência coletiva.

 Porém, para Max Weber (1987) na ética protestante, o trabalho está

associado  à  vocação  divina.  O  trabalho  que  antes  era  visto  como  uma

“penalidade”, passa a ser considerado como uma benção. Weber vai mostrar que

foi fundamental a ética protestante para o surgimento do capitalismo, pois é no

protestantismo que a vocação profissional é direcionada por Deus, deixando de

2 A solidariedade Mecânica (força de atração entre os indivíduos por moralidade) precede a
solidariedade orgânica (força de atração entre os indivíduos por dependencia de trabalho),
ou seja, a segunda só pode se desenvolver a partir da existência da primeira.
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ser visto como um castigo para ser visto como um meio de obter a felicidade e

pertencimento na sociedade. 

          Enfim, apesar dos autores clássicos da sociologia analisarem o trabalho por

perspectivas diferentes, os três reconhecem que se trata de um fator central para

a experiencia individual e coletiva no mundo moderno, principalmente no sistema

capitalista de produção.  

1.3.2 -  O trabalho no capitalismo

                     O trabalho vem ao decorrer do tempo sendo marcados por diversas

mudanças,  pois  antes  da revolução industrial,  o  trabalho era  transmitido  entre

gerações  de  uma  família.  Porém,  a  nova  ordem social,  que  surge  devido  ao

capitalismo, promove o desenvolvimento do trabalho assalariado, modificando a

função econômica da família, assim como a relação desta com o trabalho. Até

então, antes da revolução industrial, não havia a possibilidade de uma escolha

profissional, já que os filhos acabavam seguindo o ofício do seu grupo familiar. A

escolha  profissional  só  assume  uma  maior  importância  quando  o  modo  de

produção capitalista se instala (BOCK, 2006).

           Vivemos hoje a modernidade líquida (BAUMAN, 2001), marcada pelo

capitalismo  leve  e  flutuante,  aonde  as  novas  empresas  buscam  tornarem-se

organizações mais flexíveis no que diz respeito às organizações passadas. É de

acordo  com  essa  situação  que  os  jovens  são  chamados  a  escolherem  uma

profissão, ou até mesmo elaborar um projeto de vida em um projeto profissional.

Devido  a  diversas  alternativas  que  há  na  contemporaneidade,  o  indivíduo  é

impulsionado a fazer seu próprio projeto de vida, sendo levado para um cenário

atual  de  incertezas  (PAIS,  2007)  onde  se  deve  tomar  decisões  que  acabarão

afetando  diretamente  a  identidade  do  eu.  O  maior  desafio  então  consiste  em

escolher.
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            A construção da identidade profissional está vinculada a identidade

pessoal, pois ambas fazem parte de todas as identificações feitas pelo indivíduo

ao longo da vida. Então,

 A identidade  profissional  forma-se  através  da  autopercepção  que  o
indivíduo tem dos papeis profissionais com os quais tem contato ao longo
de sua existência, principalmente no que diz respeito às identificações
com figuras significativas, como pais, familiares e professores. Assim, as
identidades pessoal e profissional do indivíduo se constituem nesse bojo
de relacionamentos e conteúdos que são transmitidos e que vão definir o
seu lugar na família e na sociedade. (GRIJÓ; SEIXAS, 2011).

               Os projetos profissionais não são puramente individuais, mas a família

possui um importante papel nesse processo, pois existe o projeto individual, mas é

construído  através  de  uma  história  de  vida  (Elisa;  Seixas,  2011)  e  um  dos

caminhos é a educação (IPEA, 2008). Mas, a escolarização da maioria dos jovens

é marcada por desigualdades e oportunidades limitadas em que a predominância

de  trajetórias  interrompidas  pela  desistência  e  pelo  abandono  caracteriza  um

percurso educacional irregular. Muitos jovens de famílias de classe baixa se vêem

obrigados  a  entrarem  no  mercado  de  trabalho  precocemente  devido  as

necessidades econômicas (AGUIAR; ALMEIDA, 2011), parando, em sua maioria,

os estudos, fazendo com que possuam menor escolaridade, o que dificulta seu

crescimento profissional já que a educação assume uma importância capital na

entrada para o campo do trabalho (BOURDIEU, 2005).

                 A profissionalização é uma estratégia para conquistar poder, prestígio e

renda  na  sociedade  (LARSON,  1977)  desenvolvendo-se  juntamente  na  ordem

econômica,  defendendo  o  privilégio  legal  atuante  no  mercado  profissional.

Desenvolve a desigualdade social  nas sociedades modernas, através do status

que a profissão carrega, fazendo com que um grupo profissional domine sobre os

demais. Dessa forma o jovem passa a querer sua independência como forma de

romper  com  os  laços  familiar,  construindo  sua  própria  jornada  e  tendo  sua

individualização.
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A independência,  e  principalmente  a  independência  econômica,  é  a
maneira pela qual o indivíduo pode, graças aos seus recursos pessoais
retirados diretamente de sua atividade, depender menos dos próximos; a
autonomia é o conhecimento do mundo no qual essa pessoa vive: mundo
definido pela elaboração tanto de regras pessoais quanto, no caso de
vida  em  comum,  de  regras  construídas  na  negociação  entre  várias
pessoas. Quando essas duas dimensões estão reunidas – independência
e autonomia – então,  o indivíduo moderno tem o sentimento de estar
livre, pelo menos na sua vida privada. (SINGLY, 1987)

               Porém, para alcançar essa autonomia e independência, muitos jovens

contam com o apoio familiar,  já que o mesmo não é uma obrigação (SINGLY,

1987), mas representa um princípio de vida e um elemento fundador das relações

familiares.  Mas,  tal  apoio  pode influenciar  no  sucesso ou fracasso da escolha

profissional  acarretando,  em  sua  vida  adulta,  grandes  frustrações  no  que  diz

respeito aos seus sonhos profissionais.

Um dos principais  fatores aqui  em jogo se refere à  consolidação dos
estudos com o desenvolvimento da vida extra-escolar, das relações de
amizade e sentimentais. Isso é caracterizado por duas dimensões que se
encaixam. De um lado, os jovens desejam escolher por si mesmos as
modalidades  de  seu  investimento  em  um  e/ou  outro  campo  de
experiências, escolha que é tanto mais possível  quanto mais eles dão
provas de espírito de autonomia no trabalho escolar. De outro, um bom
desempenho nos estudos faz sentido quando se refere ao tipo de apoio
que os estudantes esperam e o que efetivamente receberam de seus
pais.(SINGLY, 1987).
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CAPÍTULO II

2.1 Aspectos históricos 

       O presente trabalho foi fruto de pesquisas realizada no Colégio Estadual Liceu

de Humanidades de Campos, localizado em Campos dos Goytacazes.

       O solar foi construído, em 1884, para a moradia do Barão José Martins

Pinheiro3 e sua família.  O prédio é de estilo  neoclássico e o mais luxuoso da

cidade. Porém, após do suicídio do Barão, o edifício foi levado a leilão e adquirido

pela Câmera Municipal, para ser o Liceu de Humanidades de Campos, dia 22 de

novembro de 1880, com o Decreto Estadual nº 2503. Mas somente em 1884 que o

Liceu começou a funcionar, representando a importância que a educação escolar

passava a ter no novo projeto de país-republicano.

        Com o processo de transformação de residência para âmbito escolar, o Liceu

teve algumas mudanças. Em 1886 foi mandado construir latrinas para os alunos e

reparos destinados aos professores4. Foi criado também a Escola Normal e Escola

modelo, com a expansão da escolarização publica a partir dos anos de 1960.

A mudança no uso deste prédio nos últimos anos do período monárquico,
de solar familiar para instituição educacional, não é isenta de significados.
Ela representa a decadência de um ciclo sob o domínio dos “senhores,
barões e sinhazinhas” e o início de outro, marcado pela “ressignificação”
da  cidade  letrada,  com  novos  grupos  -  intelectuais,  comerciantes,
investidores, industriais, profissionais liberais, altos funcionários públicos-
aspirantes a aceder ao domínio da palavra escrita, que foram mudando a
estrutura  social  da  cidade.  Após  procurar  entender  o  prédio  como

3 Nascido dia 12 de novembro de 1801 no Rio de Janeiro. Casado com Maria Gregória de
Miranda.  Exerceu  diversos  cargos  eletivos,  sendo  presidente  da  Câmera  Municipal  de
Campos do Goytacazes. Mandou construir uma ponte sobre o Rio Paraíba do Sul, a ponte
de “Pau”, a primeira da cidade, inaugurada em 1873. Suicidou-se pulando da ponte que
construiu em 29 de Julho de 1876.

4 Relato do Presidente da província, 1883, p. 33
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“constructo  cultural  que  expressa  e  reflete,  para  além  de  sua
materialidade,  determinados discursos”,  se analisa sua localização em

local nobre do entramado urbano, mas afastado do centro comercial, o
que pode representar um sinal da primeira expansão da cidade.
(Silvia Alicia,Maria Amelia e Marcelo Carlos, p. 391)

        Um dos marcos históricos do Liceu foi sua contribuição para formação da

elite local.

São escassos e recentes os trabalhos científicos que abordam a historia
do LHC, e a memória institucional resgatada, através das gerações, a
importância  da  instituição  na  formação  de  “homens  de  letras”,  que
acabaram ocupando lugares de destaque em diversas áreas, como na
política, não só na região, mas na sociedade brasileira como um todo.
Essa  memória,  ligada  às  humanidades,  que  por  sua  parte  faz jus  ao
próprio nome da instituição, se justifica, principalmente, pelo expressivo
numero de liceístas dedicados a atividade ligadas ao jornalismo, literatura
e direito. (Silvia Alicia,Maria Amelia e Marcelo Carlos, p. 126)

         Durante sua trajetória, desde o inicio até o final da década de 1930, o LHC

teve  forte  influencia  do  Colégio  Pedro  II.  Tal  escola  foi  instituída  para  ser  o

“colégio-padrão” do ensino secundário oficial no Município da Corte. Através dele

vinham modelos para aulas avulsas, para os liceus e estabelecimento particulares

das  províncias,  que  procurava  seguir  seus  programas  e  métodos,  irradiando,

assim,  para  todo  o  território  do  império  e  depois  para  republica,  ideias

educacionais e modelos pedagógicos.5

Atualmente,  o  Colégio  Liceu  de  Humanidade  foi  reformado  sem  perder  suas

características históricas, assim como não houve nenhuma transformação no que

diz  respeito  ao  casarão.  Ao  entrarmos  na  casa,  no  segundo  andar,  podemos

encontrar  ainda as  salas  conservadas desde sua construção para  moradia  do

Barão. Ela continua sendo um patrimônio histórico conservado em Campos dos

Goytacazes.

5 Dados  tirados o texto “O ensino secundário no império e na primeira republica no Brasil: Entre as 
ciências e as humanidades. O caso o liceu de humanidades de Campos/RJ (1880-1930), de Silvia Alicia
Martinez e Maria Amelia de Almeida Pinto Bounard.
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        Estudos recentes6 apontam que há 38 salas de aula; 210 funcionários; sala

de  diretoria;  sala  dos  professores;  laboratório  de  informática;laboratório  de

ciências;  quadra  de  esportes  coberta;  alimentação  escolar  para  os  alunos;

cozinha; biblioteca; sala de leitura; banheiro dentro do prédio; Banheiro adequado

à alunos com deficiência ou mobilidade reduzida; sala de secretaria; banheiro com

chuveiro;  refeitório;  despensa;  almoxarifado;  auditório;  pátio  descoberto;  8

computadores administrativos;10 computadores para alunos; 5 TVs; 1 copiadora,

5  equipamentos  de  som;  5  impressoras;  2  equipamentos  de  multimídia;

videocassete;  DVD;  antena  parabólica;  copiadora;  retroprojetor;  1826  alunos,

levando em consideração todas as séries (6° ao 9° ano e Ensino Médio).

       As aulas são ministradas nas antigas senzalas, em que ficavam os escravos

do Barão que ali habitava. Porém, foi construído um prédio no interior do terreno,

com  três  andares,  contendo  mais  salas.  Tal  inovação  deu  a  possibilidade  de

abranger mais alunos. 

      

2.2 Aspectos metodológicos

      O presente trabalho trata-se de uma pesquisa de observação participante no

Colégio Liceu de Humanidades de Campos, onde era meu campos de estágio e

de atuação no PIBID (Programa Institucional de Bolsas de iniciação à docência).  

A observação participante é um processo extenso  em que, por não saber o

que  irá  enfrentar  e  nem  a  relação  existente  entre  os  indivíduos  do  grupo

determinado, o pesquisador passa um longo tempo observando o comportamento

das  pessoas  envolvidas  no  trabalho.  Por  praticamente  conviver  com  os

6 Publicado em um blog em 2014 : http://www.escol.as/175771-liceu-de-humanidades-de-campos 

http://www.escol.as/175771-liceu-de-humanidades-de-campos
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pesquisados,  o  pesquisador passa a ter  mais interação,  da qual  a mesma vai

ajudá-lo a obter as informações e respostas necessárias para sua pesquisa.

O pesquisador não estará somente observando, mas também estará sendo

observado pelos membros da população local7, o que pode resultar na confiança

da mesma, que irá contribuir para a pesquisa. Não somente a observação, mas a

organização da rotina de trabalho é essencial para que não ocorra a impressão de

repetição  do  cotidiano,  levando  a  perca  de  detalhes  que  poderão  somar  nos

resultados finais. 

Para além disso, o pesquisador deve mostrar o resultado de seu trabalho,

abordando a relevância da mesma. Foi o que propus realizar através da estratégia

pensada a partir de uma atividade realizada no Pibid em 4 turmas.

      No  começo  da  pesquisa,  por  ter  quase  a  mesma  idade  dos  alunos

participantes, encontrei facilidade em conviver e construir amizades. Porém, pelo

mesmo motivo, obtive em certos momentos dificuldades, pois a partir do momento

que  passamos  a  interagir  no  mesmo  “patamar”  dos  jovens,  buscar  o

estranhamento de suas atitudes torna-se difícil. 

Todos os componentes das turmas no começo praticava a mesma ação que

eu : a observação. Ao mesmo tempo em que eles eram observados (por mim), eu

também estava sendo observada (por eles), porém não demorou muito para que

algumas perguntas passassem a ser feitas por eles a mim, como por exemplo

quais cursos há na universidade da qual eu pertenço. 

O que mais me chama a atenção é que a minha relação com eles não se

prendia apenas em sala de aula, ou na escola, mas se estendia fora dela, e até

mesmo após se formarem no Ensino Médio, ao me verem em seus (ou meus)

lugares de lazer, continuavam a me tratar da mesma forma ou até mesmo melhor

do que me tratavam dentro da minha área de pesquisa.

7 VALLADARES,  Licia;  2007  .  Encontrado  no  link  :  http://www.scielo.br/scielo.php
script=sci_arttext&pid=S0102-69092007000100012

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-69092007000100012
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-69092007000100012
http://www.scielo.br/scielo.php
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    Participaram dessa investigação 77 alunos do terceiro ano do Ensino Médio

com idades entre 16 a 19 anos. No que diz respeito ao sexo, 55 dos entrevistados

é feminino. Tal resultado já é esperado, visto que a imersão das mulheres nas

escolas foi uma das revoluções mais marcantes do século XX.

Apesar  de  persistirem  importantes  desigualdades  profissionais  e
familiares entre os gêneros, a escolarização das mulheres contribuiu para
atenuar os efeitos desse fenômeno, autorizando-as a utilizar estratégias
que colocam em questão a ordem vigente. Cada vez mais diplomadas, as
mulheres  participam  ativa  e  maciçamente  da  vida  profissional  e  têm
acesso a empregos mais qualificados do que no período precedente. Tais
mutações são acompanhadas das profundas transformações pessoais e
familiares, que se traduzem sobretudo em um aumento do número de
mulheres solteiras e em uma reinterpretação dos modelos conjugais e
familiares.(SINGLY, 2000, p. 63)

    No que diz respeito a cor, 44% se declararam brancos, 18% negros e 38%

pardos.  Na  religião,  em  sua  maioria  os  alunos  se  auto  declararam  católicos,

totalizando  43%  deles,  38%  são  evangélicos  e  19%  fazem  parte  de  outras

religiões, sendo uma delas  mulçumano. 

     A partir  de  um roteiro,  foi  solicitado  que  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.

    O roteiro era direcionado e dividido em etapas, tais como:

 identificação pessoal, contendo a data, idade, escola, série, sexo, cor

e religião; 
 Herança familiar  contendo tais perguntas:  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
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escolher? Qual?;  Deseja seguir  a  mesma profissão dos pais?  Por

quê? 
 Sonhos  profissionais  contendo  as  seguintes  perguntas:  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  que  significa  ser  realizado  profissionalmente?;  Você

escolheria  uma  profissão  pela  realização  profissional  ou  pela

satisfação pessoal?
 Salário  contendo as  perguntas:  você sabe quanto  à profissão que

você escolheu poderá lhe render como salário? Quantifique em R$; o

que você pretende fazer com o seu primeiro salário?; quanto você

precisaria como salário para ser feliz?; esta profissão lhe dará alguma

espécie de status e reconhecimento?

   

2.3 Resultado

            Quando perguntado se seguiriam a mesma profissão dos pais, 9% dos

entrevistados  desejam,  91%  relatam  que  não  querem  ter  o  mesmo  futuro

profissional. Alegam que,

“Meu pai trabalha muito e ganha pouco”  (Entrevistado n° 1)

“ Não levo jeito para fazer o que meus pais fazem” ( Entrevistado n° 2)

“Não desejo trabalhar com mortos e nem estou preparada para assumir a rotina de

trabalho de casa, mas pretendo fazer a faculdade de direito igual ao meu pai” ( Entrevistado n° 3)

“Desejo ser engenheira, apesar de ter pressão dos meus pais para ser médica”

(Entrevistado n° 15)
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“Quero trabalhar em uma área melhor e ter um futuro melhor”( Entrevistado n°45)

 “Não, não pretendo seguir a profissão dos meus pais, pois minha mãe           trabalha

como servente, porque não estudou e meu pai como porteiro e pintor (já não trabalha

mais,  pois  se  encontra  encostado)  e  eu  estudo,  para  ter  um  futuro  melhor.”

(Entrevistado 10)

             Os dados referentes desses jovens no que diz respeito ao que irão fazer

após  se  formar  no  ensino  médio  apontam que  49% pretende  entrar  em uma

faculdade. O percentual de jovens que pretende somente  trabalhar é de 16%.

Enquanto 35% dos entrevistados alegam querer trabalhar e cursar a faculdade ao

mesmo tempo. Grande parte desses alunos querem fazer o 3° grau porque seus

pais não conseguiram chegar até essa escolaridade. Apenas 9% dos pais e 17%

das mães conseguiram.

“Eu pretendo trabalhar e cursar uma faculdade, porque eu quero me formar no que

gosto e também ter o meu dinheiro  até mesmo para ajudar a pagar a faculdade”

(Entrevistado nº 28)

“Pretendo fazer faculdade assim que terminar o ensino médio, pra me especializar e

ter uma chance melhor de emprego” (Entrevistado 16)

“Eu pretendo trabalhar  e estudar ao mesmo tempo para não pesar mais a minha

família.” (Entrevistado 18)

“Cursar  uma faculdade,  mas caso precise,  pretendo trabalhar  para poder pagar  a

faculdade” (Entrevistado 19)

“Pretendo  cursar  a  faculdade  assim  que  terminar  o  ensino  médio,  porque  desejo

aproveitar todo o meu tempo livre para me dedicar aos estudos já que meus pais não

tiveram a oportunidade de ficar sem trabalhar para estudar e hoje em dia eles me

oferecem essa oportunidade.” (Entrevistado 7)

“Eu pretendo conseguir um emprego de meio período e cursar faculdade ao término

do meu ensino médio, para ter uma renda e para me especializar na área que eu

gosto.” (Entrevistado 40)
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“Eu pretendo trabalhar e cursar faculdade após concluir o ensino médio, para poder

me manter na faculdade e os outros custos gerados” (Entrevistado 46) 

         Em relação as profissões das mães desses alunos, podemos observar que

são variadas, sendo elas de empresária a dona de casa. O mesmo ocorre no que

diz respeito a profissão dos pais e avós, em que a maioria deles, se assemelham.

        Já quando se verifica que tipo de trabalho os alunos almejam, 26% deseja

ser autônomo, enquanto 74% preferem ser empregado.  Alguns desejam ter os

dois tipos de trabalho, começando como empregado e depois que conseguirem

uma renda - que para eles é o suficiente – abrirem o seu próprio negócio. 

“Prefiro ser empregado pois ser autônomo da muita dor de cabeça, e você mesmo tem

que resolver coisas burocráticas.” (Entrevistado 36)

“Quero ser empregada, ter meu salário certinho todos os meses e ter a certeza que

posso contar com aquele dinheiro” (Entrevistado 25)

“Eu desejo primeiro ser empregado para que no futuro talvez possa virar autônomo e

ter meu próprio negócio” (Entrevistado 7)

“Quero  ser  autônoma  porque  quero  administrar  meu  próprio  dinheiro,  não  ser

empregado de ninguém” (Entrevistado 8)

“Quero ser empregado pois tenho mais segurança” (Entrevistado 4)

“Empregada, para depois conseguir construir um consultório, pois assim conseguirei

ganhar dinheiro” (Entrevistado 54)

   Em relação ao desejo profissional, 38% disseram ser em virtude da realização

pessoal,  enquanto  62%  relataram  almejar  tais  carreiras  pela  realização

profissional que está ligada aos seus sonhos. Dessa forma quase todos conhecem

as principais características desta profissão que eles escolheram.
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“Para  mim  ser  realizado  profissionalmente  é  ver  o  resultado  do  meu  trabalho”

(Entrevistado 22)

“Acredito  que ser  realizado profissionalmente é ter  um emprego que não seja um

fardo, que me de um bom salário, que eu goste de ir trabalhar.” (Entrevistado 23)

“Não preciso de muito dinheiro para ser feliz o mínimo para realizar os meus sonhos e

viver bem, sem depender de ninguem.” (Entrevistado 43)

“Costumo  dizer  que  médicos  são  “anjos”  de  jaleco  que  colocam o  bem estar  do

paciente acima de qualquer coisa, acho que a solidariedade é a maior característica

desta profissão. Ser realizado profissionalmente vai além de ganhar um bom salário, é

ter  o  reconhecimento  dos  que  estão  a  sua  volta  e  trabalhar  com  que  ama.”

(Entrevistado 62)

“Pra mim ser realizado profissionalmente significa estar bem, trabalhar bem, ou seja,

estar bem consigo mesmo, gostar do que faz e obter um bom salário.” (Entrevistado

73)

“Pra mim ser realizado profissionalmente é quando a pessoa faz o que gosta e não o

que irá te dar mais lucro” (Entrevistado 69)

“Pra mim, ser realizado profissionalmente é poder ser independente, ter minha própria

liberdade, ser uma excelente profissional e acima de tudo saber o que está fazendo,

passar confiança.” (Entrevistado 71)

“Para mim estar realizado profissionalmente  significa muito, pois passamos muitos

anos estudando e o mínimo que devemos ter é uma meta em nossa vida e o mínimo

que devemos fazer é nos especializar em algo e nos estabilizar de forma digna que

nos faça ter orgulho de nosso esforço.” (Entrevistado 42)

   Em relação ao salário esperado da profissão 3% relataram querer ganhar até R$

2.000,00, 14% esperam ganhar até R$ 4.000,00, 3% R$ 5.000,00, 37% mais de

R$ 5.000,00 e 43% não sabe qual salário esperar da profissão desejada. 

    No que diz respeito ao salário para ser feliz 1% espera ganhar ate R$ 1.000,00

e R$ 2.000,00, 33% esperam ganhar até R$ 4.000,00, 6% até R$ 5.000,000, 59%

espera ganhar mais que R$ 5.000,00. 
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“Eu preciso de um salário entre 20 a 30 mil  para realizar  minhas vontades como

conhecer a sede da Peugeot e voltar para casa com um importado dela enquanto eu

ainda estou jovem.A profissão de promotor tem um salário de, em média, 18 mil (o que

vai  garantir  90% da minha felicidade financeira).  Com meus primeiros  salários eu

pretendo comprar itens que meus avós e pais queiram mas ainda não tem ou desejam

trocar  e  juntar  “alguma  coisa”  para  viajar  com  minha  irmã  nas  minhas  férias.”

(Entrevistado 17)

“Dinheiro não trás felicidade, mas para concluir meus objetivos precisaria ganhar de 8

a 10 mil.  Minha profissão daria aproximadamente 6 mil,  com meu primeiro salário

pretendo depositar no banco.” (Entrevistado 9)

“(...) com a profissão que escolhi posso tirar R$ 20.000,00 por mês depende muito de

onde  vou  trabalhar,  pretendo  comprar  coisas  que  sempre  quis  e  ajudar  a  minha

família.”(Entrevistado 40)

“Para eu poder ser feliz com meu salário, eu pretendo ganhar na faixa R$ 10.000,00,

que assim, poderei ter uma renda mensal sustentável. Como eu quero me especializar

em cirurgiã geral ou plástica o salário deve ser na faixa de R$ 8.000,00 para cima, vai

depender de onde eu vou trabalhar e de quantas cirurgias irei fazer. Com os meus

primeiros salários pretendo economizar para poder comprar uma casa para mim e

realizar minha vontade de viajar com minha mãe.” (Entrevistado 5)

“Eu precisaria de 40 mil por mês não para ser somente feliz, mas também para me

manter, e manter minha casa e etc. Não sei exatamente o valor específico, pois na

área da moda você ganha a partir de um valor dependente do que for escolhido e

criado.  Bom, eu pretendo usar a metade do salário para gastar  comigo e a outra

metade pretendo colocar no banco.” (Entrevistado 77)

“Com um salário de R$ 100.000,00, dependendo é o que um ator com experiência

ganha. Pretendo dar meu primeiro salário para minha família”( Entrevistado 34)

“Não sei quanto preciso para ser feliz, mais ganhar uns 10.000 mil seria bom, mas não

preciso ganhar isso tudo para ser feliz, hoje em dia vivo com menos de 1.000 e sou

feliz, dinheiro não é tudo, mais viver sem fica difícil. Um advogado poder ganhar 2.000

ou mais, pesquisei na internet uma vez. Pretendo gastar, mais não tudo, e guardar um

pouco  no banco.”(Entrevistado 61)
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“Em minha opinião mais ou menos uns 9 mil não sei quanto a profissão que eu escolhi

quanto pode render,  com os meus primeiro salário vou fazer compras para minha

mãe.” (Entrevistado 51)

“Para ser feliz para mim, não há um salário certo, mas que de estabilidade de vida.

Sim, sei quanto ganha, em radiologia ganha, R$ 1.230,00 e R$ 2.150,00 em média, e

em psicologia ganha, R$ 4.344,00 considerando o salário mínimo de R$ 724,00, em

2014,  se trabalhar  30 horas semanais.  Pretendo comprar  algo para minha mãe e

guardar o resto, pois não é do meu feito gastar.” (Entrevistado 69)

“Eu precisaria de um salário inicial de R$ 10.000 reais, pois esta profissão renderá um

salário  aproximadamente  de  30.000  a  40.000  dependendo  do  lugar  onde  for

contratado.  Com meu  primeiro  emprego  pretendo  comprar  meu  carro  e  dar  uma

entrada na construção da minha casa própria.” (Entrevistado 6)

“O salário pra eu ser feliz inicialmente de uns R$ 20.000 mil. O salário da profissão

que pretendo cursar esta em torno de R$ 25 mil. Com esse dinheiro, pretendo sair e

gostar com a minha família.” (Entrevistado 63)

   

           No que diz respeito ao salário aproximado dos pais 9% recebem até R$

1.000,00, 50% até 3.000,00 e 41% mais de 3.000,00.

A renda familiar é bem estável, girando em torno de 3 a 5 mil (Entrevistado 2)

Minha família ganha em média 5.500,00 (entrevistado 26)

A minha renda familiar é em torno de 5.000,00 (Entrevistado 4)
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   CAPÍTULO III

3. 1 A família como fator principal na escolha profissional do jovem

         Apesar das transformações que houve no decorrer dos anos, a família

continua sendo um elemento  fundamental  na  vida  de todos os  indivíduos e a

relação entre os membros da mesma podem afetar no desenvolvimento do jovem,

visto  que  a  maioria  deles  se  espelham  naqueles  que  os  criaram,  como  a

entrevistada 66 que pretende seguir a mesma profissão da mãe e da avó, dando

continuidade na linhagem profissional feminina da família.

Estou começando a pensar em ser professora e seguir a profissão da minha mãe e
avós. Porque acredito que seja uma profissão bonita, que se tem muito respeito, e que
talvez, eu consiga me realizar profissionalmente. (Entrevistada 66)

                Em sua grande maioria, as avós desses estudantes eram donas de casa

ou  professoras.  Podemos  caracterizar  esse  fato  de  acordo  com  o  momento

histórico de reivindicações inscritas nas lutas associadas dos séculos XIX e XX,

em que as escolas normais mais do que formar professores, produzem profissão

docente, contribuindo para a socialização dos seus membros e para a gênese de

uma  cultura  profissional,  havendo  assim  uma  acentuação  de  feminização  do

professorado.

A segunda  metade  do  século  XIX  é  um  momento  importante  para
compreender a ambiguidade do estatuto dos professores. Fixa-se neste
período uma imagem intermédia dos professores, que são vistos como
indivíduos entre várias situações: não são burgueses, mas também não
são  povo;  não  devem  ser  intelectuais,  mas  têm  de  possuir  um bom
acervo  do  conhecimento;  não  são  notáveis  locais,  mas  tem  uma
influencia importante nas comunidades; devem manter relações com todo
os grupos sócias, mas sem privilegiar nenhum deles; não podem ter uma
vida miserável, mas devem evitar toda a ostentação; não exercem o seu
trabalho  com  independência,  mas  é  útil  que  usufruam  de  alguma
autonomia; etc. Estas perplexidades acentuam-se com a feminização do
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professorado, fenômeno que se torna bem visível na viragem do século e
que introduz um novo dilema entre as imagens masculinas e femininas da
profissão. (NÓVOA, 1992, p.18)

            Porém, mesmo havendo alunos (sexo masculino) cujo a profissão da mãe

e/ou da avó é professora, nenhum deles desejam seguir essa profissão. 

            Divido as mudanças no âmbito familiar, nem todas as crianças são criadas

com o pai  e  a  mãe.  Alguns têm a  presença somente  da mãe,  outros  do pai,

podendo  viver  com  os  conguês  que  os  mesmos  escolheram,  sendo  eles

madrastas  ou  padrastos.  Existem  aqueles  que  vivem  com  os  avôs,  tios,  ou

qualquer  outro tipo de parentesco.  É o caso de dois  alunos entrevistados que

relatam que,

(...)Minha mãe é falecida e trabalhava na FMIJ (Entrevistado 53)

Não tenho mais pai,  então minha mãe não pressiona a seguir  nenhuma profissão.
(Entrevistado 7)

          O entrevistado 53 diz que seus responsáveis são sua avô e que mora com

ela. Enquanto o entrevistado 7 diz morar com a mãe, o que faz com que ambos

queiram trabalhar  após  se  formar  no  Ensino  Médio  por  não  terem condições

financeiras para arcar com as despesas da universidade. Porém, o primeiro aluno

não deseja ter o 3° grau, mas o segundo relata querer, dizendo ,

Eu pretendo trabalhar  para  pagar  minha  faculdade,  porque  atualmente  não  tenho
condições de pagar, quero ser fisioterapeuta, quero seguir essa profissão porque eu
gosto de cuidar de pessoas, e também já tive casos na família que 2 pessoas idosas
ficaram sem andar, sem se mexer, ficaram acamadas por falta desses profissionais.

 

          Podemos perceber que o número de divórcios aumentou assim como o

numero de mulheres no mercado de trabalho, ao contrário do que acontecia na

sociedade ocidental séculos passados, em que o divórcio era raro e as mulheres

se dedicavam exclusivamente aos trabalhos domésticos. O casamento que antes
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era visto como reprodução (GIDDENS, 2000) biológica passa a ser fundamentado

no amor romântico. 

A família tradicional mudou. É o caso da entrevistada 2 que mora com a

mãe e o padrasto. Não somente ela, mas há outros alunos que não tem um dos

seus pais, o que é a minoria dentre os alunos dos terceiros anos do Colégio Liceu

de Humanidade de Campos. Em sua maioria tais jovens tem a presença de seus

pais.

Não  somente  o  número  de  mulheres  no  mercado  de  trabalho  vem

aumentando, mas também o número de mulheres solteiras e com filhos. Houve

uma ruptura no que diz respeito ao conceito de casamento, visto que muitos se

“juntam”,  ao  invés  de  casar  no  cartório,  como  uma  forma  de  experimentar  e

garantir  a “liberdade” familiar. Porém, a maioria dos jovens entrevistados visam

seu futuro valorizando seus familiares, principalmente a mãe.

Com meu primeiro salário  pretendo ajudar minha mãe com as despesas de casa.
(Entrevistado 6)

Quando tiver  eu receber meu primeiro  salário quero dar para minha mãe comprar
coisas para ela e guardar no banco o resto. (Entrevistado 4)

                  Há uma segurança ontológica (GIDDENS,1991) quando esses alunos

apresentam a importância da mãe nas suas conquistas, visando que elas fazem

parte ,  para  a maioria  desses jovens,  da sua rotina,  e  a ruptura da mesma ,

segundo  Giddens  (1991),  trás  uma  ansiedade  de  tal  forma  a  fazer  com  que

personalidade desses estudantes sofram alterações. O autor relata que,

(...)  A segurança  ontológica  e  a  rotina  estão  intimamente  vinculadas,
através  da  influência  difusa  do  hábito.  As  pessoas  que  cuidam
inicialmente  da  criança  conferem  normalmente  muita  importância  em
seguir  as rotinas, o eu resulta igualmente em intensa frustração e em
gratificação para a criança. A previsibilidade das rotinas (aparentemente)
sem importância da vida cotidiana está profundamente envolvida com um
sentimento  de  segurança  psicológica.  Quando  tais  rotinas  sofrem
alteração – por quaisquer razões – a ansiedade transborda, e mesmo
aspectos  muito  firmemente  alicerçados  da  personalidade  do  indivíduo
podem ser afetados e alterados.(GIDDENS, 2000)
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              Com as modificações decorrentes a revolução industrial que afetou não

somente o modelo de família que antes existia, mas também dando um avanço no

sistema  capitalista,  fez  com  que  as  pessoas  se  tornassem  cada  vez  mais

individualista,  buscando  seus  próprios  interesses  e  modo  de  crescer,

principalmente profissionalmente.

A família  moderna  é  uma  instituição  na  qual  os  membros  têm  uma
individualidade maior do que nas famílias existentes anteriormente. Essas
divergências individuais “se acentuam, se consolidam, e, como elas são o
cerne  da  personalidade  individual,  esta  vai  necessariamente  se
desenvolvendo. Cada um constrói uma fisionomia própria, sua maneira
pessoal de sentir e pensar.” O fato de os indivíduos terem cada vez mais
sua lógica própria tem como efeito diminuir o comunismo familiar, pois
este “supõe, ao contrário, a identidade, a fusão de todas as consciências
em uma mesma consciência comum que os envolve. (PEIXOTO, 2000, p.
35)

               Essa individualidade está presente em muitos jovens, principalmente

aqueles que desejam alcançar uma determinada profissão para somente realizar

seus  sonhos  de  consumo,  obtendo  bens  matérias  dos  quais  eles  podem não

possuir atualmente e pensa ser necessário. É o caso da aluna de um dos terceiros

anos do Ensino Médio do Celégio Liceu de Humanidade de Campos (entrevistada

17) que diz, 

Eu preciso de um salário entre 20 a 30 mil para realizar minhas vontades
como conhecer a sede da Peugeot e voltar para casa com um importado
dela enquanto eu ainda estou jovem (Entrevistada 17)

              Porém, em sua maioria, os jovens , principalmente aqueles que vêm de

uma família  com condições  financeiras  baixa,  ligam seus  sonhos  profissionais

como a oportunidade de viver melhor e conseguir fazer com que não somente sua

futura  família,  mas  especialmente  a  atual  consiga  melhorar  de  vida.  Alguns

atrelam suas vontades com as de alguém do seu meio familiar  que não pode

realizar algum sonho. Foi o que disse o entrevistado 5, 
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(...)  Com os meus primeiros salários pretendo economizar  para poder
comprar  uma casa  para  mim e  realizar  minha  vontade  de  viajar  com
minha mãe.” (Entrevistado 5)

                  Seja positivamente ou negativamente, a família reflete nas decisões

profissionais desses jovens, que sabem que a profissionalização é uma estratégia

para  conquistar  poder,  prestígio  e  renda  na  sociedade  (LARSON,  1977)

atualmente  e  nem todos  conseguem alcançar  seus  objetivos  devido  a  alguns

fatores.  Um  deles  é  a  existência  de  uma  violência  simbólica  (BOURDIEU;

PASSERON,  1970)  no  que  diz  respeito  a  imposição do patrimônio  cultural  da

classe superior sobre as classes populares, promovendo-as uma desvantagem na

seleção que influencia no futuro e escolha profissional.

Sabendo  que  a  vantagem  dos  estudantes  originários  das  classes
superiores é cada vez mais marcada à medida em que se afasta dos
domínios da cultura diretamente ensinada e totalmente controlada pela
escola  e  que  se  passa  por  exemplo  do  teatro  clássico  ao  teatro  de
vanguarda ou ainda da literatura escolar ao jazz, compreende-se que, no
caso de um comportamento como o uso escolar da língua escolar, as
diferenças tendem a se atenuar ao máximo e mesmo a se inverter: de
fato, os estudantes altamente selecionados das classes populares obtêm
nesse domínio resultados ao menos equivalentes aos dos estudantes das
altas  classes,  menos  fortemente  selecionados,  e  superiores  aos
estudantes das classes médias, tão desprovidos quanto eles de capital
linguístico  ou  cultural,  porém  menos  fortemente  selecionados.
( BOURDIEU;  PASSERON, 1975, p. 98)

               O processo de desvinculação do jovem com a família cria um busca pela

autonomia. Como por exemplo a entrevistada 19 que deseja trabalhar e cursar

uma faculdade após se formar no Ensino Médio para não depender mais dos pais.

Eu pretendo se possível, trabalhar e cursar uma faculdade após o ensino médio, não
depender dos meus pais que já fizeram muito por mim. (Entrevistada 19)
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             Não somente por quererem conquistar bens materiais ou um diploma

universitário,  mas  em  alguns  casos  o  sentimento  de  estar  “pesando”

financeiramente  para  seus  pais  (como relata  a  entrevistada  19),  faz  com que

esses jovens busquem sua sustentação. Alguns alunos entrevistados já possuem

sua própria renda familiar como forma de ajudar dentro de casa ou pelo menos

não sobrecarregar seus familiares. Mas, apesar desse desejo de conquistar sua

autonomia,  a  família  continua  presente  em  suas  decisões,  mesmo  que

inconscientemente. 

A autonomia escolar é uma qualidade própria do individuo que é capaz de
organizar seu trabalho e que se considera responsável por ele, tanto em
seus  atos  imediatos  quanto  em seus  projetos  futuros.  É  autônomo o
estudante que é responsável por seu investimento e que responde por
seus deveres sem que os pais tenham de obrigá-lo a isso. Seu objetivo é
menos de procurar o reconhecimento daqueles que o financiam do que o
de  obter  satisfações  pessoais.Desse  ponto  de  vista,  é  heterônomo o
estudante que não consegue chegar a essa forma de autocontrole, de
controle de si.O indivíduo autônomo é capaz de dosar seu investimento,
de  super  ou  subinvestir.  Os  ascetas  são  autônomos  assim  como  os
negligentes, na medida em que compreenderam perfeitamente as regras
do  jogo  e  souberam  adaptar  seu  comportamento  com  margens  de
manobra e de sucesso variáveis.”(SINGLY, 2000, p. 116)

            Apesar de alguns alunos entrevistados desejarem trabalhar para conseguir

sua autonomia,  a  maioria  pretende ingressar  na  faculdade após se  formar  no

Ensino  Médio,  como  uma  forma  de  obter  a  realização  dos  seus  sonhos

profissionais como um meio de conquistar rapidamente o seu sonho profissional. É

o que relata o entrevistado 5 quando diz,

Pretendo  cursar  uma  faculdade,  acredito  ser  um  meio  de  chegar  a
trabalhar com o que desejo (Entrevistado 5)
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            Mas há aqueles (35% dos entrevistados) que pretendem trabalhar e cursar

a graduação ao mesmo tempo, por não ter condições financeiras para arcar com

as despesas universitárias levando em consideração a escolha pela faculdade

particular.

Pretendo  trabalhar  após  acabar  o  ensino  médio  para  poder
posteriormente pagar minha faculdade. (Entrevistado 61)

Eu pretendo acabar meu curso técnico e depois começar a trabalhar para
pagar a minha faculdade e ter meu próprio dinheiro (Entrevistado 43)

Pretendo trabalhar e fazer curso técnico após terminar o ensino médio.
Porque preciso de dinheiro para pagar minha despesa como roupas e
calçados.(Entrevistado 52)

          Querer ter uma vida melhor do que se tem atualmente é o desejo de todos

os entrevistados, assim como em sua maioria o desejo por ajudar a família,  é

evidente, principalmente a mãe. Quase ninguém citou querer ajudar o pai, o avô

ou  o  tio,  mas  97%  dos  jovens  desejam  beneficiar  sua  “heroína”  nas  suas

conquistas.  Apesar desse vinculo materno, nem todos jovens obtém o estímulo

necessário para conseguir alcançar seus sonhos profissionais, levando-os em sua

maioria a se sentirem fracassados e colocarem a culpa em sua família.

Quando o estudante não é autônomo em seu trabalho, mas acha que não
são seus pais que vão ensiná-lo a ser, não concorda que eles façam um
esforço de regulamentação. Também nesse caso, o jovem estima que os
pais deveriam sobretudo ajudá-lo a encontrar-se a si mesmo, em vez de
recorrer a práticas de estímulos destinadas a fracassar. (SINGY, p. 129)

          Apesar de citar a mãe e mostrar a importancia dela, isso não significa que

esses jovens irão aceitar os projetos ou sugestões criados pela mesma. Dessa

forma, sera que a escola e os amigos teriam alguma influencia nessa escolha
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profissional? Mesmo que haja, ainda assim ser bem sucedido aos olhos da família

é algo de grande relevancia para os alunos.

         Podemos perceber  não somente  a  importancia  da  mãe nas escolhas

profissionais e conquistas, mas também na inspiração que há no processo dessa

escolha por parte dos familiars.  A entrevistada 41 relata,

(…) Desejo seguir a profissão do meu pai, pois acho que me identifico.Pretendo cursar
uma faculdade no próximo ano porque acho que é o  certo.Tenho vontade de me
formar em direito pois é o que pode abrir varias oportunidades. Meu pai me inspirou.
(Entrevistada 41)

        Os pais da entrevistada 41 possuem o nível superior complete, o que gera

uma influencia maior  e  ao mesmo tempo um sentimento de obrigação de dar

continuidade na linhagem profissional. Por ter maior acesso a rotina do pai, essa

aluna  passa  a  se  inspirar  e  a  desejar  seguir  a  mesma  profissão.  Na  nossa

sociedade  é  muito  comum os  filhos  optarem por  seguir  a  profissão  dos  pais,

fazendo com que tal profissão seja marcada por diversas gerações dessa mesma

família. É o caso dessa aluna, em que o pai é advogado e ela pretende reproduzir

o status profissional e social da família (BOURDIEU; PASSERON, 1975)

        Enquanto alguns alunos sonham em conquistar profissões das quais poderão

ajudar a melhorar a condição atual da família, outros idealizam reproduzir o status

profissional  dos  pais.  Tais  estudantes  de  uma  classe  social  privilegiada  traz

consigo uma bagagem cultural (BOURDIEU; PASSERON, 1975) maior do que os

demais oriundos de uma classe social menos privilegiada. Dessa forma, a cultura

se transforma em um instrumento de dominação, uma vez que a classe dominante

impõem  a  sua  cultura  sobre  a  classe  dominada,  gerando  segundo  Bourdieu

(1975), uma violência simbólica. E é através da escola que essa cultura dominante

é imposta, marginalizando a classe dominada e privilegiando a classe dominante,

muitas vezes de forma oculta.
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Delegando  cada  vez  mais  completamente  o  poder  de  seleção  à
instituição escolar, as classes privilegiadas podem parecer abdicar, em
proveito de uma instancia perfeitamente neutral, do poder de transmitir o
poder de uma geração à outra dos privilégios.Mas, por suas sentenças
formalmente irrepreensível que servem sempre objetivamente as classes
dominantes,  pois  não sacrificam jamais  os  interesses técnicos  dessas
classes a não ser em proveito de seus interesses sociais, a Escola pode
melhor do que nunca e, em todo caso, pela unica maneira concebível
numa sociedade que proclama ideologias democráticas, contribuir para a
reprodução da ordem estabelecida, já que ela consegue melhor do que
nunca dissimilar a função que desempenha. (BOURDIEU; PASSERON,
p. 205-206)

                

      Muito  embora,  segundo  Singly  (1977),   os  projetos  individuais  sejam

marcantes  no  modelo  atual  de  família,  nas  família  pobres  brasileiras,  a

transferencia de apoio é muito importante, tendo em vista que, diante de uma

assistencia  social  que  não  funciona  plenamente,  os  membros  das  famílias

precisam socorrer uns aos outros. É o que relata o entrevistado 11.

Eu pretendo trabalhar  após  concluir  o  Ensino  Médio  pois,  quero  ajudar  em casa,
melhorar um pouco mais minha vida. (…) Pretendo ajudar a reformar minha casa,
melhorando minha vida e da minha família. (Entrevistado 11)

         A ideia de ajudar em casa, melhorando situação da família, tras consigo não

somente  a  realização  profissional,  mas  o  desejo  de  ver  a  família  sendo

beneficiada.  Por  isso,  para  os  jovens  oriundos  da  classe  dominada,  ser  bem

sucedido profissionalmente não é apenas a realização de um sonho, mas uma

estratégia de sobrevivência familiar.
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3.2  A escola  e a Mídia:  Outros fatores que podem influenciar  na escolha
profissional do jovem

          Devido as transformações que a família vivencia e principalmente a inserção

da mulher no mercado de trabalho, não são todos os jovens que conseguem ter

seus pais presentes no seu dia a dia, fazendo com que a família transfira para a

escola a responsabilidade de educar e semear sonhos profissionais. Porém, até

que  ponto  a  escola  vem  contribuindo  para  o  crescimento  profissional  desses

jovens? Houve modificações na instituição escolar, tais como descreve Canário

(2005)  em relação  aos  três  períodos  que  a  escola  como  instituição  moderna

obteve:  o período da “escola das certezas”, “escola das promessas” e “escola das

incertezas”.

          A escola  é vista  para  muitos desses jovens como o meio de obter

conhecimento  para  ingressar  em uma faculdade ou conseguir  algum emprego

garantindo a sua autonomia. O processo de consolidação de identidade (GRIJÓ;

VENTURA, 2008) que os mesmos estão passando faz com que não somente a

família  seja  essencial,  mas  também a  instituição  de  ensino  do  qual  eles  são

inseridos. 

Dessa  maneira,  por  passarem  mais  tempo  na  instituição  e  com  seus

colegas do que com seus familiares, os jovens também passam a ter a influência

escolar e de seus amigos na escolha de sua carreira profissional, e não somente

da sua família. 

          A escola como instituição secundária (BERGER; LUCKMANN,1985) passa a

ser o ponto de refúgio para os alunos que nelas estão, assim como a esperança

para conseguir transformar seus sonhos em realidade. Porém, a mesma não os

preparam  adequadamente  para  a  rigorosa  seleção  que  eles  enfrentarão  para

conseguirem ingressar em uma universidade pública. Aqueles que são portadores

de maior capital linguístico e cultural (BOURDIEU; PASSERON, 1975) são os que

encontram menos dificuldade quando se deparam com a prova que os levarão a

entrarem na vida acadêmica. 
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         Não é preciso estar dentro da universidade para começar a perceber a

dificuldade enfrentada por aqueles que não obtêm um ensino preparatório com o

objetivo  de  fazer  com que esses alunos  possuam sua graduação.  A violência

simbólica (BPIRDIEU; PASSERON, 1975) está presente no âmbito escolar desses

alunos,  principalmente  quando  a  maioria  deles  sonham  seguir  uma  carreira

pensando que logo obterão salários acima do normal.

 A mídia tem sido outro meio de influencia não só profissional, mas em todas

as áreas da vida dos jovens.

A profissão dos sonhos é promotora e minha fonte de inspiração foi e é o
seriado norte-americano Law and Order: svu (Entrevistada 17)

            Com os diversos meios tecnológicos que hoje os jovens têm acesso, a

mídia vem sendo um outro elemento além as família e escola a contribuir para que

esses estudantes sonhem seguir uma determinada carreira por pensarem que a

mesma lhe trará os mesmos benefícios dos quais eles encontram na internet,

televisão, rádios, revistas ...

            Como muitas famílias não se encontram presentes a todo momento no dia

a dia desses alunos e a escola não vem preparando-os devidamente para a vida

profissional, esses jovens tem encontrado na mídia os possíveis meios de realizar

aquilo que para eles antes parecia impossível, como por exemplo o caso dessa

aluna que se  inspirou  em um seriado,  desejando ser  promotora  logo jovem e

adquirir 20 a 30 mil mensal para realizar suas vontades como conhecer a sede da

Peugeot e voltar de lá com um carro importado.

             A mídia tem oferecido uma ideologia que para Karl Marx é uma visão que

um grupo espalha como a melhor ideia, o melhor conceito a ser seguido. Esse

grupo é a classe dominante que usa de uma violência simbólica (BOURDIEU;

PASSERON, 1975) para persuadir as demais classes afim de propagar uma ideia

que  seria  o  certo  na  visão  deles,  fazendo  com  que  haja  uma  naturalização,

tornando-se em uma regra universal.
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Insiste  no  mais  visível.  Desejaria  dirigir-me  para  coisas  ligeiramente
menos  visíveis  mostrando  como  a  televisão  pode,  paradoxalmente  ,
ocultar mostrando, mostrando uma coisa diferente do que seria preciso
mostrar caso se fizesse o que supostamente se faz, isto é, informar; ou
ainda mostrando o que é preciso mostrar, mas de tal maneira que não é
mostrado ou se torna insignificante, ou construindo-o de tal maneira que
adquire  um  sentido  que  não  corresponde  absolutamente  à  realidade.
(BOURDIEU, 1998,  p.24)

           Para o sociólogo Pierre Bourdieu (1998) o mundo globalizado não produz

riqueza para todos. Pelo contrário, para a classe trabalhadora ele estabelece o

mundo de precariedade, ou seja, o trabalho se tornou uma coisa rara, desejável a

qualquer preço e aqueles que tem trabalho, fazem qualquer coisa para mantê-lo.

Isto leva a competição generalizada, à luta de todos contra todos, destruindo-se

aos poucos os valores de solidariedade humana. 

A  precariedade  afeta  homens  e  mulheres,  tornando  o  futuro  incerto,

impedindo a crença em algo melhor, ou podendo gerar a resignação de que tudo

“é assim mesmo e não tem mais jeito”.  São sentimentos existentes em alguns

(16% dos entrevistados) jovens que optam por trabalhar após se formar ao ensino

médio, havendo no meio desses alunos aqueles que nem mesmo tem um sonho

profissional, apenas a vontade de trabalhar para ter sua própria autonomia. Sua

independência financeira.

            O contato com o pré-vestibular tem feito o intermédio entre a escola e a

Universidade,  podendo  suprir  o  capital  inexistentes  em  alguns  alunos  se

comparados aqueles que já obtêm. Porém ainda assim não são todos que tem a

oportunidade de ingressar em um pré-vestibular, mesmo que esse seja publico,

pois o mesmo também tem critérios de seleção, aplicando provas.

         Mesmo sendo a família uma instituição de socialização primária (BERGER;

LUCKMAN, 1985),atualmente não somente ela influencia na escolha profissional

ou nas demais decisões dos jovens. Há outros fatores, como a escola e a mídia

que estão presentes no dia a dia desses alunos e acabando suprindo a ausência

familiar que a maioria deles se deparam. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante  este  trabalho  procurei  compreender  até  que  ponto  a  família

influencia na escolha profissional do jovem, assim como analisar os outros fatores

responsáveis por essa decisão que é de grande importância para todo indivíduo,

através da observação participante e um roteiro de carta direcionada ao longo do

meu  estágio  e  participação  no  PIBID  (Programa  Institucional  de  Bolsas  de

iniciação docente).

Todas as visitas e pesquisas realizadas no Colégio Liceu de Humanidades

de Campos, assim como as conversas que tive com os professores, funcionários e

principalmente os alunos, fez com que eu aprimorasse meus conhecimentos e me

impulsionou a continuar lutando pelo meu sonho : a docência. 

         A escolha profissional assume uma maior importância a partir do momento

em que o modo de produção capitalista é instalado (BOCK, 2006). Ela é uma das

maiores preocupações dos jovens atualmente. O que fazer após o Ensino Médio?

Qual  profissão  deve  ser  escolhida?  Devo  levar  em  consideração  os  meus

desejos/sonhos ou a necessidade atual?. Essas são algumas perguntas dais quais

esses  alunos  enfrentam,  principalmente  quando  estão  preste  a  se  formar  no

Ensino Médio.  Existem alguns fatores  que contribuem para que esses sonhos

profissionais sejam concretizados,  assim como existem fatores que contribuem

para romper com essa realização. 

Apesar da família ter passado por algumas transformações ao decorrer dos

séculos, ela continua sendo uma instituição de socialização primária (BERGER;

LUCKMAN, 1985). É nela e através dela que os jovens recebem as influencias

necessárias  para  a  formação  do  Eu,  assim  como  a  ruptura  dessa  segurança

ontológica  (GIDDENS,  1991)  pode  ocasionar  na  alteração  da  personalidade

desses indivíduos. 

Vimos que a solidariedade orgânica, estudada por Durkheim é gerada pela

divisão do trabalho, em que cada indivíduo possui uma função, ocasionando na
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coesão  do  mesmo  com  os  demais,  mas  podendo  haver  o  individualismo

exagerado,  levando  ao  enfraquecimento  da  consciência  coletiva.  Essa

organização é presente  na sociedade moderna,  em que o  indivíduo não mais

pensa no todo como antes, mas primeiramente em si mesmo. Porém, ainda que

esse individualismo esteja  presente  na escolha profissional  desses jovens e a

busca pela independência familiar seja forte, a família influencia nessa escolha

profissional, podendo ser consciente ou inconscientemente. 

         Quando perguntamos aos alunos entrevistados se querem seguir a mesma

profissão do pai ou da mãe, ainda que a resposta fosse “não”, há uma influencia

familiar, pois em sua maioria, eles não querem ter a mesma profissão dos pais por

não gostarem desse trabalho ou por querer conquistar empregos que deem a eles

um retorno financeiro melhor, acarretando em uma forma de ajudar seus parentes.

No  entanto,  esse  filho  acaba  carregando  a  responsabilidade  pelo  sucesso  ou

fracasso da família, por haver expectativas geradas por parte das pessoas das

quais o mesmo convive.

       A educação é de suma importância na entrada para o campo do trabalho.

Dessa forma, os indivíduos são direcionados a ingressarem na escola, que acaba

se tornando a instituição de socialização secundária (BERGER; LUCKMAN, 1985).

Com as mudanças decorrente ao longo dos séculos na família, o jovem passa

hoje em dia mais tempo nessa instituição escolar, com os amigos e na internet, o

que o influencia. No  meu  primeiro  dia  de  estágio  no  Colégio  Liceu  de

Humanidades de Campos, a professora de sociologia pediu para que os alunos

sentassem em grupo para fazer uma atividade. Logo sentei-me em um desses

grupos e quis perguntar o que cada um desejaria fazer após se formar no Ensino

Médio. Foi quando uma das meninas me falou que o seu sonho era ser médica,

mas iria tentar fazer ontologia, pois sabia que ela não conseguiria passar em um

vestibular de medicina. Curiosa, eu perguntei como ela tinha tanta certeza, e foi

quando ela  relatou que um amigo dela,  bem inteligente  (segundo ela)  já  teria

tentado  passar  duas  vezes  e  não  conseguiu.  Então,  se  ele  não  teria
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conseguido,muito  menos  ela  conseguiria.  Outro  relato  foi  escrito  por  uma

entrevistada através das cartas direcionadas, aonde ela diz que,

Desejo começar com engenharia, e depois de está bem empregada, comprarei minha
casa, meu carro, estabilizarei minha família, abrirei um sexy shop com minha amiga e
o dinheiro que sobrar guardarei para pagar minha faculdade de medicina.

Tais  relatos  me  fizeram  perceber  que  as  amizades  influenciam,  tanto

positivamente  como  negativamente,  esses  jovens  em  relação  a  sua  escolha

profissional, assim como a mídia. Em sua maioria, esses entrevistados não têm

noção de qual retorno a profissão escolhida irá trazer financeiramente. O fato de

colocarem  que  irão  ganhar  R$  25.000,00  logo  após  se  formar,nos  mostra  a

despreparação que há neles. Não são todos adolescentes que tem seus pais para

conversarem sobre essas escolhas profissionais, mostrando os pontos positivos e

negativos.  E  a  maioria  das  escolas  atuais  não  preparam  esse  aluno  para  o

mercado de trabalho, levando-os a uma imaginação precipitada, da qual poderá

ocasionar em frustrações futuras.

      O sonho profissional é importante para esses jovens. Mas não são todos que

conseguem realizá-los, devido as condições atuais que eles estão vivenciando.

Não  são  todos  que  conseguem  uma  bagagem  cultural  para  passar  em  um

vestibular, assim como não são todos que têm condições financeiras de arcar com

as despesas de uma faculdade particular.

      Tanto a família quanto a escola, por serem as duas maiores instituições que

influenciam  na  escolha  profissional  desses  jovens,  não  encontram-se  ainda

preparadas para direcionar esses indivíduos ao campo do trabalho, o que pode

acarretar em um falso desejo profissional. Ou seja, o aluno pensa ser o autor da

escolha, quando na verdade tal escolha foi direcionada a partir dos fatores sociais

em que ele está inserido, a família e o convívio com pessoas na escola em que ele

frequenta.

       A família  e  a  escola  deveriam  se  unir  para  juntas  darem  os  suportes

necessários, contribuindo para a escolha e realização dos sonhos profissionais
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dos futuros jovens. Os professores poderiam se interessar não somente com os

conteúdos  que  devem  ser  transmitidos  para  a  turma,  mas  com  o  aluno

individualmente, pois são os sonhos que nos impulsionam a prosseguir mesmo

quando tudo ao nosso redor se encontra desfavorável. 

É o sonho que faz com que muitos enxuguem as lágrimas, levante após cair

e continue lutando para conseguir alcançar seus objetivos. Sejam eles pequenos

ou grandes, são eles, os sonhos que trazem dentro de nós a emoção, a canção, a

força, a coragem e disposição. É o sonho que arde dentro do peito que nos dão

garra  para  vencer  as  críticas.  São  os  sonhos  que  fazem com que  a  fé  seja

renovada a cada dia. É o sonho que faz com que consigamos criar, imaginar, e

nos encorajam a conquistar. Todos tem um sonho. Mas nem todos conseguem

realiza-lo. Por isso a importância da família e da escola na realização dos sonhos

profissionais dos jovens atualmente, dando-lhes os suportes necessários para que

eles saibam, por si mesmo, responder com firmeza  quando lhe perguntarem: Qual

seu sonho?
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ANEXOS 

ANEXO 1: Fotos do Colégio Estadual Liceu de Humanidades de Campos

Frente do Colégio

                                                                                                  Figura 1

Fonte: Imagem retirada da internet. Disponível em: <
https://www.google.com.br/search?

q=liceu+de+humanidades+de+campos&biw=1093&bih=514&source=lnms&tbm=is
ch&sa=X&ved=0ahUKEwibl_fcvbLLAhWEGJAKHZGqDz4Q_AUIBygC#imgrc=rxG

52oYqN5GmcM%3A> . Acesso em: 08 de março.2016

https://www.google.com.br/search?q=liceu+de+humanidades+de+campos&biw=1093&bih=514&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwibl_fcvbLLAhWEGJAKHZGqDz4Q_AUIBygC#imgrc=rxG52oYqN5GmcM%3A
https://www.google.com.br/search?q=liceu+de+humanidades+de+campos&biw=1093&bih=514&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwibl_fcvbLLAhWEGJAKHZGqDz4Q_AUIBygC#imgrc=rxG52oYqN5GmcM%3A
https://www.google.com.br/search?q=liceu+de+humanidades+de+campos&biw=1093&bih=514&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwibl_fcvbLLAhWEGJAKHZGqDz4Q_AUIBygC#imgrc=rxG52oYqN5GmcM%3A
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Sala de aula

Figura 2

Fonte: Imagem retirada da internet. Disponível em: <
https://www.google.com.br/search?

q=liceu+de+humanidades+de+campos&biw=1093&bih=514&source=lnms&tbm=is
ch&sa=X&ved=0ahUKEwibl_fcvbLLAhWEGJAKHZGqDz4Q_AUIBygC#imgrc=t2fS

-kpBWKN2fM%3A> Acesso em: 08 de março.2016

https://www.google.com.br/search?q=liceu+de+humanidades+de+campos&biw=1093&bih=514&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwibl_fcvbLLAhWEGJAKHZGqDz4Q_AUIBygC#imgrc=t2fS-kpBWKN2fM%3A
https://www.google.com.br/search?q=liceu+de+humanidades+de+campos&biw=1093&bih=514&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwibl_fcvbLLAhWEGJAKHZGqDz4Q_AUIBygC#imgrc=t2fS-kpBWKN2fM%3A
https://www.google.com.br/search?q=liceu+de+humanidades+de+campos&biw=1093&bih=514&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwibl_fcvbLLAhWEGJAKHZGqDz4Q_AUIBygC#imgrc=t2fS-kpBWKN2fM%3A
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Antiga Sala de Reuniões

Figura 3

Fonte: Imagem retirada da internet. Disponível em: <
https://www.google.com.br/search?

q=liceu+de+humanidades+de+campos&biw=1093&bih=514&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=
0ahUKEwibl_fcvbLLAhWEGJAKHZGqDz4Q_AUIBygC#imgrc=9Ka4Wnr6DsY5wM%3A > Acesso

em: 08 de março.2016

https://www.google.com.br/search?q=liceu+de+humanidades+de+campos&biw=1093&bih=514&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwibl_fcvbLLAhWEGJAKHZGqDz4Q_AUIBygC#imgrc=9Ka4Wnr6DsY5wM%3A
https://www.google.com.br/search?q=liceu+de+humanidades+de+campos&biw=1093&bih=514&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwibl_fcvbLLAhWEGJAKHZGqDz4Q_AUIBygC#imgrc=9Ka4Wnr6DsY5wM%3A
https://www.google.com.br/search?q=liceu+de+humanidades+de+campos&biw=1093&bih=514&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwibl_fcvbLLAhWEGJAKHZGqDz4Q_AUIBygC#imgrc=9Ka4Wnr6DsY5wM%3A
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Auditório

Figura 4

Fonte: Imagem retirada da internet. Disponível em: <
https://www.google.com.br/search?

q=liceu+de+humanidades+de+campos&biw=1093&bih=514&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=
0ahUKEwibl_fcvbLLAhWEGJAKHZGqDz4Q_AUIBygC#tbm=isch&tbs=rimg%3ACfSmuFp6-

g7GIjgpkzNTplNCmeyRHafu-6GYNwKIRHJgDld5y4Z8NpVPmFzvU0SAIFKM_1xP119NnJ5i7Y-
ou8DBtIyoSCSmTM1OmU0KZEbhC-5WdXgU9KhIJ7JEdp-

77oZgRvreNwHH3L5kqEgk3AohEcmAOVxG4QvuVnV4FPSoSCXnLhnw2lU-
YEa9P2a_1Ea7jaKhIJXO9TRIAgUowR8Xb-

3IQoMVkqEgn_1E_1XX02cnmBFTEHWv_1sp10CoSCbtj6i7wMG0jEVMQda_1-ynXQ&q=liceu%20de
%20humanidades%20de%20campos&imgrc=fULB8ag92FzN0M%3A > Acesso em: 08 de

março.2016

https://www.google.com.br/search?q=liceu+de+humanidades+de+campos&biw=1093&bih=514&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwibl_fcvbLLAhWEGJAKHZGqDz4Q_AUIBygC#tbm=isch&tbs=rimg%3ACfSmuFp6-g7GIjgpkzNTplNCmeyRHafu-6GYNwKIRHJgDld5y4Z8NpVPmFzvU0SAIFKM_1xP119NnJ5i7Y-ou8DBtIyoSCSmTM1OmU0KZEbhC-5WdXgU9KhIJ7JEdp-77oZgRvreNwHH3L5kqEgk3AohEcmAOVxG4QvuVnV4FPSoSCXnLhnw2lU-YEa9P2a_1Ea7jaKhIJXO9TRIAgUowR8Xb-3IQoMVkqEgn_1E_1X
https://www.google.com.br/search?q=liceu+de+humanidades+de+campos&biw=1093&bih=514&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwibl_fcvbLLAhWEGJAKHZGqDz4Q_AUIBygC#tbm=isch&tbs=rimg%3ACfSmuFp6-g7GIjgpkzNTplNCmeyRHafu-6GYNwKIRHJgDld5y4Z8NpVPmFzvU0SAIFKM_1xP119NnJ5i7Y-ou8DBtIyoSCSmTM1OmU0KZEbhC-5WdXgU9KhIJ7JEdp-77oZgRvreNwHH3L5kqEgk3AohEcmAOVxG4QvuVnV4FPSoSCXnLhnw2lU-YEa9P2a_1Ea7jaKhIJXO9TRIAgUowR8Xb-3IQoMVkqEgn_1E_1X
https://www.google.com.br/search?q=liceu+de+humanidades+de+campos&biw=1093&bih=514&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwibl_fcvbLLAhWEGJAKHZGqDz4Q_AUIBygC#tbm=isch&tbs=rimg%3ACfSmuFp6-g7GIjgpkzNTplNCmeyRHafu-6GYNwKIRHJgDld5y4Z8NpVPmFzvU0SAIFKM_1xP119NnJ5i7Y-ou8DBtIyoSCSmTM1OmU0KZEbhC-5WdXgU9KhIJ7JEdp-77oZgRvreNwHH3L5kqEgk3AohEcmAOVxG4QvuVnV4FPSoSCXnLhnw2lU-YEa9P2a_1Ea7jaKhIJXO9TRIAgUowR8Xb-3IQoMVkqEgn_1E_1X
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Corredores e escadas localizada dentro da casa 

Figura 5

Fonte: Imagem retirada da internet. Disponível em: <
https://www.google.com.br/search?

q=liceu+de+humanidades+de+campos&biw=1093&bih=514&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=
0ahUKEwibl_fcvbLLAhWEGJAKHZGqDz4Q_AUIBygC#tbm=isch&tbs=rimg%3ACfSmuFp6-

g7GIjgpkzNTplNCmeyRHafu-6GYNwKIRHJgDld5y4Z8NpVPmFzvU0SAIFKM_1xP119NnJ5i7Y-
ou8DBtIyoSCSmTM1OmU0KZEbhC-5WdXgU9KhIJ7JEdp-

77oZgRvreNwHH3L5kqEgk3AohEcmAOVxG4QvuVnV4FPSoSCXnLhnw2lU-
YEa9P2a_1Ea7jaKhIJXO9TRIAgUowR8Xb-

3IQoMVkqEgn_1E_1XX02cnmBFTEHWv_1sp10CoSCbtj6i7wMG0jEVMQda_1-ynXQ&q=liceu%20de
%20humanidades%20de%20campos&imgdii=fULB8ag92FzN0M%3A%3BfULB8ag92FzN0M%3A

%3BEuV8REQPuv-RUM%3A&imgrc=fULB8ag92FzN0M%3A> Acesso em: 08 de março.2016

https://www.google.com.br/search?q=liceu+de+humanidades+de+campos&biw=1093&bih=514&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwibl_fcvbLLAhWEGJAKHZGqDz4Q_AUIBygC#tbm=isch&tbs=rimg%3ACfSmuFp6-g7GIjgpkzNTplNCmeyRHafu-6GYNwKIRHJgDld5y4Z8NpVPmFzvU0SAIFKM_1xP119NnJ5i7Y-ou8DBtIyoSCSmTM1OmU0KZEbhC-5WdXgU9KhIJ7JEdp-77oZgRvreNwHH3L5kqEgk3AohEcmAOVxG4QvuVnV4FPSoSCXnLhnw2lU-YEa9P2a_1Ea7jaKhIJXO9TRIAgUowR8Xb-3IQoMVkqEgn_1E_1X
https://www.google.com.br/search?q=liceu+de+humanidades+de+campos&biw=1093&bih=514&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwibl_fcvbLLAhWEGJAKHZGqDz4Q_AUIBygC#tbm=isch&tbs=rimg%3ACfSmuFp6-g7GIjgpkzNTplNCmeyRHafu-6GYNwKIRHJgDld5y4Z8NpVPmFzvU0SAIFKM_1xP119NnJ5i7Y-ou8DBtIyoSCSmTM1OmU0KZEbhC-5WdXgU9KhIJ7JEdp-77oZgRvreNwHH3L5kqEgk3AohEcmAOVxG4QvuVnV4FPSoSCXnLhnw2lU-YEa9P2a_1Ea7jaKhIJXO9TRIAgUowR8Xb-3IQoMVkqEgn_1E_1X
https://www.google.com.br/search?q=liceu+de+humanidades+de+campos&biw=1093&bih=514&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwibl_fcvbLLAhWEGJAKHZGqDz4Q_AUIBygC#tbm=isch&tbs=rimg%3ACfSmuFp6-g7GIjgpkzNTplNCmeyRHafu-6GYNwKIRHJgDld5y4Z8NpVPmFzvU0SAIFKM_1xP119NnJ5i7Y-ou8DBtIyoSCSmTM1OmU0KZEbhC-5WdXgU9KhIJ7JEdp-77oZgRvreNwHH3L5kqEgk3AohEcmAOVxG4QvuVnV4FPSoSCXnLhnw2lU-YEa9P2a_1Ea7jaKhIJXO9TRIAgUowR8Xb-3IQoMVkqEgn_1E_1X
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Sala espelhada

Figura 6

Fonte: Imagem retirada da internet. Disponível em: <
https://www.google.com.br/search?

q=liceu+de+humanidades+de+campos&biw=1093&bih=514&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=
0ahUKEwibl_fcvbLLAhWEGJAKHZGqDz4Q_AUIBygC#tbm=isch&tbs=rimg%3ACfSmuFp6-

g7GIjgpkzNTplNCmeyRHafu-6GYNwKIRHJgDld5y4Z8NpVPmFzvU0SAIFKM_1xP119NnJ5i7Y-
ou8DBtIyoSCSmTM1OmU0KZEbhC-5WdXgU9KhIJ7JEdp-

77oZgRvreNwHH3L5kqEgk3AohEcmAOVxG4QvuVnV4FPSoSCXnLhnw2lU-
YEa9P2a_1Ea7jaKhIJXO9TRIAgUowR8Xb-

3IQoMVkqEgn_1E_1XX02cnmBFTEHWv_1sp10CoSCbtj6i7wMG0jEVMQda_1-ynXQ&q=liceu%20de
%20humanidades%20de%20campos&imgrc=7JEdp-77oZi_VM%3A > Acesso em: 08 de

março.2016

https://www.google.com.br/search?q=liceu+de+humanidades+de+campos&biw=1093&bih=514&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwibl_fcvbLLAhWEGJAKHZGqDz4Q_AUIBygC#tbm=isch&tbs=rimg%3ACfSmuFp6-g7GIjgpkzNTplNCmeyRHafu-6GYNwKIRHJgDld5y4Z8NpVPmFzvU0SAIFKM_1xP119NnJ5i7Y-ou8DBtIyoSCSmTM1OmU0KZEbhC-5WdXgU9KhIJ7JEdp-77oZgRvreNwHH3L5kqEgk3AohEcmAOVxG4QvuVnV4FPSoSCXnLhnw2lU-YEa9P2a_1Ea7jaKhIJXO9TRIAgUowR8Xb-3IQoMVkqEgn_1E_1X
https://www.google.com.br/search?q=liceu+de+humanidades+de+campos&biw=1093&bih=514&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwibl_fcvbLLAhWEGJAKHZGqDz4Q_AUIBygC#tbm=isch&tbs=rimg%3ACfSmuFp6-g7GIjgpkzNTplNCmeyRHafu-6GYNwKIRHJgDld5y4Z8NpVPmFzvU0SAIFKM_1xP119NnJ5i7Y-ou8DBtIyoSCSmTM1OmU0KZEbhC-5WdXgU9KhIJ7JEdp-77oZgRvreNwHH3L5kqEgk3AohEcmAOVxG4QvuVnV4FPSoSCXnLhnw2lU-YEa9P2a_1Ea7jaKhIJXO9TRIAgUowR8Xb-3IQoMVkqEgn_1E_1X
https://www.google.com.br/search?q=liceu+de+humanidades+de+campos&biw=1093&bih=514&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwibl_fcvbLLAhWEGJAKHZGqDz4Q_AUIBygC#tbm=isch&tbs=rimg%3ACfSmuFp6-g7GIjgpkzNTplNCmeyRHafu-6GYNwKIRHJgDld5y4Z8NpVPmFzvU0SAIFKM_1xP119NnJ5i7Y-ou8DBtIyoSCSmTM1OmU0KZEbhC-5WdXgU9KhIJ7JEdp-77oZgRvreNwHH3L5kqEgk3AohEcmAOVxG4QvuVnV4FPSoSCXnLhnw2lU-YEa9P2a_1Ea7jaKhIJXO9TRIAgUowR8Xb-3IQoMVkqEgn_1E_1X
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ANEXO 2 -  Roteiro de Carta dos alunos sobre a vida profissional

UFF – Universidade Federal Fluminense – Polo Campos dos Goytacazes

PIBID – Projeto Coeducação de Gerações

Roteiro de Carta dos alunos sobre a vida profissional

Identificação pessoal:

Data:  ____ /_____/ _____

Idade: _______

Escola: ______________________________________________

Série: ___________

Sexo: M (  ) F (  )

Cor: ________________

Religião: ___________________

A carta deverá falar sobre:

Herança Familiar

-  O  que  faziam  seus  pais,  seus  avós,  seus  tios  e  quais  os  seus  salários
aproximadamente?

- 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?
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- Você pretende trabalhar após concluir o ensino médio ou cursar uma faculdade? Por
quê?

- Qual 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 a profissão que você escolheu  poderá lhe render como salário?
Quantifique em R$

- O que você pretende fazer com seus primeiros salários?

- Esta profissão lhe dará alguma espécie de status e reconhecimento?
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