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                                                           RESUMO 

 

A informação para a escolha profissional é de suma importância, e se faz necessário que 

ela seja clara, precisa e detalhada sobre o mundo profissional em que o estudante, em 

especial do ensino médio, pretende ingressar. O nível de conhecimento dessa 

informação certamente contribuirá para a escolha adequada quanto ao curso a ser feito, 

por esse estudante, em uma instituição de nível superior. Nesse contexto, o presente 

trabalho tem como objetivo geral investigar o nível de informação dos alunos do ensino 

médio quanto à escolha profissional e o acesso à universidade, tomando como estudo de 

caso a Universidade Federal do Ceará (UFC), e como objetivos específicos identificar 

os fatores e os principais meios de informação adquiridos na escola que levam à escolha 

profissional e o acesso à universidade. Como abordagem geral a metodologia de 

pesquisa é qualitativa, realizada por meio de um estudo de caso, em que foram 

entrevistados estudantes do terceiro ano do ensino médio de duas escolas da cidade de 

Fortaleza: uma pública e outra particular. Como método de coleta de dados foi feita uma 

entrevista estruturada com um questionário contendo perguntas sobre o nível e tipo de 

informações adquiridas pelos estudantes quanto à escolha profissional e ao acesso à 

UFC. A pesquisa revelou que os fatores de maior influência na escolha profissional da 

escola pública são a orientação da família e a aptidão pessoal. Na escola particular, o 

fator que mais influencia é o salário. Outro resultado da pesquisa é que todos os alunos 

entrevistados entendem que qualquer informação e ou orientação nesta decisão será 

sempre de suma importância e bem vinda, para melhor esclarecimento e 

amadurecimento das aptidões e competências, e para uma realização segura na escolha 

da profissão desejada. 

 

Palavras-chave: Informação. Escolha Profissional. Escola. Realização. Família 
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INTRODUÇÃO 

 

A escolha da profissão pode se tornar um obstáculo para o jovem que necessita se 

posicionar diante de uma profissão. Isso ocorre porque normalmente a escolha é feita em uma 

época de transformações e mudanças física e psíquica, o que por si só já gera conflitos. Além 

disso, a sociedade, a família e amigos cobram urgência num posicionamento para o qual nem 

sempre o jovem está preparado. Embora a escolha profissional seja feita no presente, destina-

se a uma vida futura, logo, refere-se a um projeto de vida. Portanto, é importante tratar dos 

critérios para a escolha profissional baseada nas habilidades, competências, nos atributos 

pessoais do sujeito, na sua amplitude ocupacional, na busca por uma escolha adequada, nos 

interesses, na motivação, nos valores predominantes do sujeito.  

           É com toda esta preocupação na realização profissional que buscamos o tema atual 

focado na informação da vida do aluno do ensino médio, investigando o nível de informação 

que esses alunos possuem no momento da escolha de sua profissão que é de suma importância 

para que estes tenham mais possibilidade de fazer a escolha pretendida. Nessa perspectiva, 

encontram-se vários benefícios, tanto para o aluno, que ingressa na Universidade no curso 

desejado, dentro da profissão concernente as suas habilidades, como para a Universidade, que 

combate a evasão no curso superior, entre outros aspectos. 

Podemos fazer a hipótese de que a maturidade para a escolha profissional das 

mulheres seja mais reforçada pelo desenvolvimento de atitudes, enquanto que a dos 

rapazes seja pela aquisição de conhecimento. (NEIVA, 1998-1999). 

 

 A orientação vocacional é parte do processo de informação, que não se faz somente 

durante a orientação e, sim, durante toda a história de vida do sujeito, que acumula 

informações e reações emocionais, trazidas da interação com o meio e aspectos internos, 

desde a infância, e que se transformam em crenças e preferências, que tem como 

consequência o desenvolvimento vocacional durante a vida do sujeito, contribuindo para o 

desenvolvimento da personalidade. 

           Portanto, a informação para a escolha profissional é de suma importância, e se faz 

necessário que estas informações sejam claras, precisas e detalhadas sobre o mundo 

profissional em que o estudante pretende ingressar. As orientações devem focalizar tendências 
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para o futuro e serem bem trabalhadas para que se possa compreendê-las e analisá-las para 

tomar sua decisão.  

 A orientação profissional de fato, e como um programa planejado para o ensino 

médio, é a garantia de que essa importante fase do desenvolvimento integral do 

indivíduo seja também especificamente planejada, prevista e não deixada ao acaso 

ou adiada. Afirma assim que finalmente, considerando que a escolha profissional 

envolve o equilíbrio entre uma série de elementos subjetivos e as oportunidades e 

limitações da realidade, a cristalização da escolha profissional tem, inevitavelmente 

a qualidade de um compromisso (GIBSON, 1975, p.9). 

 

             Diante dessa discussão, uma questão que se coloca refere-se à pesquisas que 

envolvam a investigação do nível e do tipo de informação que têm os estudantes do ensino 

médio, e que os auxiliem na escolha da profissão. 

             Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo geral, investigar o nível de 

informação dos alunos do ensino médio quanto ao acesso a universidade e a escolha 

profissional, e como objetivos específicos identificar os fatores que levam a escolha da 

profissão e ao acesso a universidade, assim como identificar os principais meios de 

informação adquiridos na escola quanto ao acesso a universidade e a escolha profissional. 

             A identificação dos fatores que levam à escolha da profissão e, por conseguinte, a 

escolha de um curso de nível superior, pode contribuir para a tomada de iniciativas dos 

educadores, junto aos estudantes do ensino médio, que contribuam para a melhor escolha 

desses estudantes, reduzindo o nível de ansiedade. 

            Este trabalho tem a seguinte estrutura: Na introdução é apresentada a problemática na 

escolha da profissão para alunos do ensino médio, e as várias vertentes que envolvem esta 

importante escolha. No primeiro capítulo, com o embasamento do referencial teórico, 

focamos estudos acerca da maturidade e o comportamento dos adolescentes no tocante a 

escolha da profissão. No segundo capítulo apresentamos a classificação de teorias da 

orientação profissional. Na estrutura do terceiro capítulo, temos o impacto significativo da 

família, escola e amigos como influência direta da decisão profissional. O desenvolvimento 

do projeto de pesquisa, do estudo de caso encontra-se explicito no quarto capítulo desta 

monografia. A conclusão e considerações finais estão, no quinto capítulo.  

           Por fim é apresentada a bibliografia e o apêndice, que contém o questionário aplicado 

com as respostas dos entrevistados.  
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1  A MATURIDADE NA ESCOLHA PROFISSIONAL 

O termo maturidade é definido por Pieron (1951/1993, p.331), como “o estado 

atingido ao termo de um processo de desenvolvimento, de uma maturidade.” O mesmo 

especifica ainda que a ideia de maturidade profissional surgiu a partir do Career Pattern 

Study realizado por Super (1955, apud Pieron 1951/1993, p.331), na universidade de 

Columbia, e que esta maturidade é “ distinta das formas intelectual, afetiva e social da 

maturidade”. 

Segundo Super (1955), a maturidade profissional se refere a um conjunto de 

comportamentos e atitudes que um indivíduo empreende visando sua inserção no mundo 

profissional. Porém, ainda são poucos os jovens que elaboram esta decisão de forma 

consciente e madura, pois muitos acabam abandonando seus projetos profissionais por 

imaturidade. Algumas pesquisas, baseadas na realidade brasileira, indicam que apenas 5% dos 

jovens que ingressam em um curso superior têm certeza de sua escolha. 

 De acordo com Soares (1993, p.12), 25% a 30% dos alunos que ingressam nas 

diversas universidades públicas brasileiras já haviam iniciado anteriormente outro curso 

superior, do qual se afastaram. A escolha profissional não depende de uma única variável, ao 

contrário, é multifatorial, ou seja, vários fatores influenciam na maior ou menor “qualidade” 

da escolha e no tipo de vínculo que o sujeito vai desenvolver com o seu objeto de trabalho. 

Dentre eles, podemos citar os seguintes objetivos: os políticos, os econômicos, os sociais, os 

educacionais, os familiares e os psicológicos. 

Em relação aos fatores psicológicos, algumas variáveis podem nos influenciar a 

escolha profissional, tais como: os interesses pessoais, as habilidades, os traços de 

personalidades, os valores, bem como as expectativas com relação ao futuro e a maturidade 

para a escolha profissional. 

Super (1955) afirma ainda que o desenvolvimento vocacional  se dá em estágios e o 

nível de maturidade vocacional corresponde ao ponto em que o sujeito se situa no contínuo 

desse desenvolvimento. O modelo de maturidade vocacional é composto por cinco 

dimensões: orientação para a escolha profissional, informação e planejamento, coerência da 

escolha, cristalização dos traços e pertinência da escolha. Já Cristes (1961. p 255-259), propôs 

outro modelo teórico para a maturidade vocacional, distinguindo quatro dimensões: 

consistência e realismo, que se referem ao conteúdo; a competência e atitude, referentes ao 
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processo de escolha. Vários estudos sobre maturidade vocacional têm sua relação também 

com outras variáveis, tais como: sexo, nível de estudos, origem cultural e aspirações 

ocupacionais. Já com relação à variável sexo, alguns estudos analisados por Balbinotti (2003), 

constataram que as meninas obtiveram um nível de maturidade mais alto do que os meninos. 

Esse autor apontou ainda que apesar de algumas pesquisas detectassem a evolução da 

maturidade em função do nível de estudos, outras indicaram que não há uniformidade e 

constância no desenvolvimento vocacional. 

Para Balbinotti, Wiethaeuper e Barbosa (2003), este desenvolvimento vocacional para 

a escolha profissional de carreira corresponde, geralmente, à faixa etária de 14 a 18 anos. Os 

resultados de pesquisas realizadas por esses autores não indicaram diferenças significativas 

segundo o sexo, a idade e a série do ensino médio, mas foram observadas diferenças 

significativas quanto à variável tipo de escola, indicando que alunos de escola pública 

mostraram níveis de cristalização das preferências profissionais mais altas que os de escola 

particular. 

Em outro estudo realizado nas escolas de São Paulo, por Neiva (2000), foi 

comprovado que a escala de maturidade para a escolha profissional permitiu detectar um 

aumento significativo dessa maturidade, a partir de um programa de orientação profissional, 

reforçando assim sua validade. Vale ressaltar que esse instrumento recebeu parecer favorável 

da Comissão do Conselho Federal de Psicologia, conforme Resolução CFP nº 002/2003. Os 

resultados dos estudos de Neiva (2000) indicam que o tipo de escola, particular ou pública, é 

uma variável que diferencia a maturidade para a escolha profissional, sendo que os alunos de 

escola particular sobressaem-se com relação aos de escola pública. Esse resultado, segundo a 

autora, poderia estar associado a diferenças em relação ao nível de ensino destas escolas e ao 

nível socioeconômico e cultural dos estudantes que as frequentam. Em geral, as escolas 

particulares brasileiras têm um nível de ensino superior aos das escolas públicas e são 

frequentadas por alunos com nível socioeconômico e cultural mais favorecido e com 

privilégios.  

No tocante à variável “turno de estudo”, não há diferenças entre alunos que estudavam 

no turno diurno ou noturno no que se refere à maturidade total. Entretanto, os alunos que 

estudavam no turno noturno mostraram-se mais determinados com relação à escolha 

profissional do que os que estudavam no turno diurno, enquanto que aqueles que estudavam 
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no turno diurno evidenciaram maior independência na tomada da decisão profissional, do que 

os estudantes do turno noturno.  

Quanto à variável série escolar, o trabalho de Neiva (2000) conclui que os alunos da 3ª 

série do ensino médio, quando comparados aos da 1ª série do ensino médio, são mais 

maduros, mais decididos e mais responsáveis com a escolha profissional. Ainda que as 

diferenças entre as médias dos dois grupos nestas sub escalas não tenham sido significativas, 

essa autora observou que tanto para o autoconhecimento quanto para o conhecimento da 

realidade educativa e sócio-profissional, a média obtida pelos alunos de 3ª série indicou uma 

tendência ao desenvolvimento destes aspectos, com o aumento do nível de estudos. 

1.1 A Diversidade de Opções na Formação Profissional 

A escolha profissional é um processo complexo de decisão e multideterminado, ou 

seja, tanto envolve dados pessoais e da sua realidade socioeconômica como também da 

realidade do mundo ocupacional. A indecisão profissional é um fenômeno cada vez mais 

frequente que dificulta esse processo de escolha. A diversidade dos cursos também dificulta a 

escolha profissional, dentro da realidade das escolas públicas e privadas. O momento da 

escolha de uma profissão coincide com a fase do desenvolvimento no qual o jovem está se 

descobrindo novamente, e quando o jovem está definindo sua identidade: quem ele quer ser e 

quem não quer ser. De acordo com Gati (1996), a escolha profissional é um processo 

complexo de decisão a partir de um conjunto de opções disponíveis.  

A escolha da profissão deve buscar e contemplar seus anseios pessoais sem contudo, 

desconsiderar a realidade do mercado de trabalho.  

Gomes (2005) afirmou que a imaturidade geral, em relação a indecisão profissional, e 

também a  insuficiência de informações consistentes, tanto sobre si mesmo, quanto sobre as 

áreas profissionais,  dificultam a decisão da escolha profissional e justifica o grave problema 

que são os altos índices de evasão escolar  nos primeiros anos dos cursos superiores,  pois é 

na adolescência que surge  uma fase essencialmente exploratória do saber, de auto-avaliação, 

começando a ser um processo mais realista do auto-conceito em termos do que se pode ser no 

futuro, quais necessidades que visão e quais interesses serão questionados. 

Não se pode pensar consequentemente em uma boa escolha profissional sem levar em 

conta as aptidões, interesses, valores, medos, inseguranças e expectativas do próprio 
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adolescente, os dados da família e das interações familiares, da escolaridade e da realidade 

socioeconômica e cultural em que vive. 

Nesse contexto de mudanças o jovem se vê diante de uma multiplicidade de 

profissões, áreas de estudo, vários cursos, chegando a ficar muitas vezes confuso 

diante de tal complexidade. Inicialmente, ele se guiará a partir do mapa 

representacional construindo por si próprio com base na sua posição sociocultural e 

econômica. (SILVA, 1999, p. 45).  

 

            Na formação acadêmica, como processo concreto de toda uma construção da 

profissão, o jovem sente como se compõe estas mudanças junto à tecnologia e globalização, 

influenciando de forma até que decisiva na vida de um adolescente. 

Portanto, no início da adolescência, o jovem se sente descompromissado com seu 

projeto de vida, ficando muitas vezes na ilusão, na fantasia e no sonho. Mas, na medida em 

que vai conquistando sua própria identidade e compreendendo suas próprias singularidades, 

tem a necessidade de definir-se, conhecer-se e de escolher sua profissão com base na sua 

realidade pessoal, social e cultural. 
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2 TEORIAS NA ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL 

Na classificação de teorias da orientação profissional, vários autores brasileiros 

utilizam a classificação elaborada por Crites (1961), apresentada a seguir, que agrupa as 

teorias na área de orientação profissional em três grandes blocos, denominados por ele: teorias 

não psicológicas, teorias psicológicas e teorias gerais. 

2.1 Teorias não-psicológicas.  

As Teorias não-psicológicas entendem que a escolha profissional do indivíduo é 

causada por elementos externos ao indivíduo: teoria do acidente, teoria econômica, teoria 

cultural e sociológica. São teorias que descrevem o processo de inserção das pessoas no 

trabalho, mas que não vislumbram qualquer papel ativo para o sujeito, portanto, descartam a 

possibilidade de “orientabilidade” do processo, entendendo esse termo como possibilidade de 

o indivíduo planejar seu roteiro profissional ou a possibilidade de algum auxílio profissional 

para ajudar no processo. 

As forças, as contingências das leis do mercado (oferta e procura) ou o padrão cultural 

das famílias, definem invariavelmente a posição e a ocupação do indivíduo na sociedade. Na 

formação pela orientação não psicológica, o indivíduo se envolve de forma que sua decisão 

esteja ligada a economia e a sociedade e sua orientação fica direcionada aos valores externos, 

e ambientais. 

2.2 Teorias psicológicas 

As teorias psicológicas são as que analisam os determinantes internos do indivíduo 

que explicariam seus movimentos de escolha. O indivíduo teria papel ativo ou (parcial), e as 

condições sócio econômica e culturais teriam uma função secundária no processo. Essas 

teorias que serão alvo de análise por parte dos estudiosos, pressupõem efetiva participação do 

sujeito e preveem (não necessariamente em todos os casos) uma atuação de profissionais no 

sentido de facilitar e ou dar sentido “cientifico” ao processo de escolha das pessoas. 

Segundo Crites (1961), as teorias psicológicas englobam as vertentes denominadas 

teorias de traço e fator, teorias psicodinâmicas, teorias desenvolvimentistas e teorias de 

decisão. 
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Ferretti (1988, p 18) sugere um procedimento racional e objetivo para a escolha, pois 

pressupõe que: 

 Os indivíduos se diferenciem entre si em termos de habilidades físicas, aptidões, 

interesses e características pessoais; as ocupações também se diferenciam entre si 

cada uma exigindo para um desempenho produtivo que o profissional apresente 

aptidões, interesses e características pessoais requeridas pela profissão; é possível 

conduzir à compatibilização ideal dessa dupla ordem de fatores através de um 

processo racional da escolha. 

 

 A teoria traço e fator pauta sua ação e dá fundamento aos denominados testes 

vocacionais, que por mais criticados que tenham sido e sejam, ainda fazem parte do 

imaginário social quando o fato é a escolha da profissão. Acreditamos que as aptidões, os  

interesses e os traços de personalidade são inatos. Os instrumentos utilizados em geral 

mensuram as aptidões, inventam ou testam os interesses e descrevem a “personalidade” do 

indivíduo. 

Para Santos (1974, p 54), a capacidade é uma habilidade adquirida a partir ou não de 

uma aptidão. 

 

De uma forma geral, sabe-se que as aptidões podem permanecer ocultas e apenas 

potenciais, quando fatores outros (orgânicos, psicológicos e sociais) não favorecem 

sua manifestação. Podem igualmente, ser substituídas ou transformadas sempre que 

condições psicológicas imponham ao indivíduo condições diferentes de ajustamento.  

 

  Para Santos, (1974. p. 4), interesse profissional é definido como atração, preferência, 

gosto, sentimento de satisfação por determinado tipo de atividade. Sua medida implica 

descobrir o grau com que o indivíduo prefere essa atividade, ou um certo gênero de atividades 

em detrimento de outras, sem implicar, contudo, ação executiva na direção dos interesses 

existentes. Entretanto, para fins de orientação e da escolha profissional, o autor diz ser mais 

operacional trabalhar com os conceitos de traços de personalidade, do que motivos e 

emoções. 

2.2.1 Teorias psicodinâmicas 

As teorias psicodinâmicas buscam explicar como os indivíduos constituem sua 

personalidade e, por isso, como se aproximam das profissões. Então, estas teorias representam 
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uma superação da visão inatista de personalidade, pois é a partir da relação dos impulsos com 

o meio que as pessoas constituem sua individualidade. 

2.2.2 Teorias desenvolvimentistas 

Critica-se a ideia de “momento da escolha“, passando-se a defender a concepção de 

desenvolvimento vocacional. O indivíduo possui um ciclo de vida e a questão profissional 

perpassa-o como um todo: os indivíduos desenvolvem-se vocacionalmente e este processo 

dura a vida toda. 

Ginzber et al. (1976), os introdutores da visão evolutivista, dividem o 

desenvolvimento vocacional em três estágios: escolha fantasia ou (infância 

até os onze anos), tentativas de escolha (dos doze aos dezessete) e por 

último, o realista (dezessete anos), estágio que apresenta as fases sucessivas 

de exploração, cristalização e especialização. 

 

 Já Super (1976, p 26), o mais representativo e influente autor dessa visão, acredita que 

as ocupações exigem para seu exercício, que o indivíduo tenha certas características. Isto 

permite certa variedade de indivíduos para cada ocupação. 

            Segundo Super, Pelletier, Noiseux e Bujold (1977: p 40), a tese fundamental é de que 

os indivíduos que procuram papéis profissionais tendem a traduzir em termos ocupacionais a 

imagem que têm de si mesmo e que a sua escolha profissional é uma tentativa de atualizar 

essa imagem, embora em alguns indivíduos a escolha possa se constituir, ao que parece, uma 

tentativa de antes atualizar a imagem ideal, a imagem real que tem de si mesmo. 

O enfoque operatório acredita na educabilidade das habilidades que são necessárias ao 

desenvolvimento de uma boa escolha. Na perspectiva do desenvolvimento os problemas de 

escolha escolar ou profissional podem ser considerados como problemas a longos prazos  cuja 

solução implica um certo número de tarefas. O êxito em uma dada tarefa pode, é lógico, 

facilitar o êxito na tarefa seguinte, o que capacita o indivíduo a passar sem demasiada 

dificuldade por seus diferentes estágios de vida.  O que se visa é a maturidade vocacional, isto 

é, saber fazer o inventário das possibilidades e colocar questões pertinentes, organizar os 

elementos do problema e esclarecer os objetivos, identificar suas necessidades e valores,  

avaliar os fatores de realidade e computar as probabilidades de materialização dos seus 

projetos, saber planejar e proteger sua decisão. 
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2.2.3 Teorias decisionais 

As Teorias decisionais importam seus pressupostos da administração de empresas e da 

economia visando à racionalidade das escolhas. A racionalidade proposta prevê uma etapa 

chamada preditiva, em que se identificariam as possibilidades oferecidas e se analisariam as 

consequências de cada uma dessas possibilidades, prevendo uma segunda etapa, que é a 

avaliativa, onde se analisaria a “desejabilidade” das consequências arroladas na etapa anterior 

e, por último, a decisória onde se avaliariam as decisões e finalmente se chegaria a uma 

escolha. 

Para Pelletur, Noiseux e Bujold (1977), tal visão não formula exatamente uma teoria 

de escolha profissional, não aponta os elementos que fazem parte desse processo e não 

oferece uma explicação mais geral do comportamento vocacional.  

Tais teorias estão mais preocupadas com o entendimento dos procedimentos da 

escolha das etapas que necessariamente devem ser ultrapassadas para a tomada da melhor e 

mais ponderada e racional decisão. 

2.3 Teorias gerais 

Segundo Crites (1961), as teorias gerais são as que dão ênfase não só aos aspectos 

psicológicos da escolha, ou não só aos aspectos estruturais socioeconômicos, como 

explicação da inserção do individuo em determinada profissão ou ocupação. 

Blau (1976: p.71) afirma que: 

 A escolha ocupacional é um processo de desenvolvimento que se estende por 

muitos anos, [...]. Não há uma ocasião única em que os jovens se decidam por uma 

dentre todas as carreiras possíveis, mais há muitas encruzilhadas em que suas vidas 

dão passos decisivos que vão tornando limitado o rol de futuras alternativas e que 

consequentemente, influem sobre a escolha final de uma ocupação. Por toda a parte 

as experiências sociais, intercâmbio com outras pessoas, constituem um aspecto 

essencial do desenvolvimento individual. As experiências ocupacionais que por fim 

se cristalizam não determinam, porém, diretamente o ingresso numa ocupação. Se 

elas podem vir a ser realizadas, se precisam ser modificadas ou mesmo postas de 

lado, são coisas que dependem das decisões dos selecionadores, isto é, todas as 

pessoas cujas ações atingem as chances que o candidato tem de obter uma posição 

em qualquer das etapas do processo de seleção [...].” 

 

Para o autor a estrutura social tem implicações em duas ordens distintas para a escolha 

de uma profissão. Por um lado, influencia o desenvolvimento da personalidade, por outro, 

determina as condições socioeconômicas no tempo em que ocorrerá a seleção profissional. 
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Entretanto estas duas ordens ocorrem em momentos distintos na vida da pessoa; enquanto a 

estrutura social determina a personalidade num tempo passado (infância), a seleção ocorre 

sempre no presente, determinada pela estrutura social do tempo atual. 

 Blau et al. 1976: p 72) afirmam que “Os valores que orientam os esforços de uma 

pessoa e suas aspirações podem ter-se desenvolvidos num período de prosperidade, mas ela 

deverá estar preparada para manter-se firme na adversidade”.   

2.3.1 Teorias tradicionais 

Nas Teorias tradicionais, a concepção de aproximação do indivíduo com as profissões 

se dá por meio do que se poderia chamar de “modelo de perfis”. Este modelo entende que 

uma boa escolha é aquela que resulta da harmonia mais perfeita entre um perfil profissional 

ou ocupacional e o perfil pessoal, delineado a partir de qualquer técnica ou instrumento. O 

indivíduo a partir de certa idade teria suas características pessoais cristalizadas apresentando-

se com certos traços específicos de personalidade, aptidões e interesses determinados e quase 

que perenes. Isso possibilitaria a comparação deste perfil pessoal com os vários perfis 

ocupacionais já preexistentes. Na escolha profissional, espera-se que o indivíduo estabeleça 

uma correlação entre si e os vários perfis ocupacionais disponíveis, para que possa achar 

aquele que melhor se ajusta a sua pessoa. 

 Mesmo as teorias desenvolvimentistas que criticam a concepção inatista das aptidões, 

personalidade e interesses, acabam utilizando a ideia do perfil.  

            Super (1976: p 37) acredita que: 

 As pessoas diferem em suas habilidades, interesses e personalidades: elas são 

qualificadas em virtude de tais características, cada uma para um certo número de 

ocupações exigindo um padrão característico de habilidades, interesses e traços de 

personalidade, com uma margem suficientemente grande de tolerância, entretanto, a 

fim de permitir ao mesmo tempo alguma variedade de ocupações para cada 

indivíduo e alguma variedade de indivíduos para cada ocupação. 

            A novidade, portanto, está na aceitação de que há alguma diversidade de indivíduos 

para cada profissão, entretanto, o modelo de perfis está exemplarmente incluído.  

O conceito de escolha é entendido como algo abstrato, privilégio da classe dominante 

que impõe sua visão para todas as outras como ideologia. 
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2.3.2 Teorias psicológicas liberais 

Na visão liberal, o indivíduo tem em suas mãos a possibilidade de ultrapassar os 

obstáculos colocados pela realidade. A escolha, se adequada, assegura a melhoria da condição 

de vida. A sociedade é entendida como um conjunto de camadas sociais sobrepostas e 

ordenadas em forma de pirâmide que possibilita ascenso ou descenso social. 

 O principio da liberdade assegura, a possibilidade de o indivíduo desenvolver suas 

potencialidades. A igualdade de oportunidade também está restrita à visão de 

indivíduo: todos têm garantido por lei a condição de poder alcançar o “progresso 

pessoal e posição social vantajosa. Como lei, tem igual direito a vida, à liberdade, à 

propriedade, à proteção das leis.” ( FERRETTI, 1988a:34 ). 

 

A escolha profissional é anunciada como um dos fatores fundamentais para o 

deslocamento social (para cima ou para baixo, de acordo com a qualidade de decisão) e, por 

isso, a orientação profissional far-se-ia necessária, isto é, ajudaria o indivíduo a localizar ou 

descobrir sua “vocação” para ter chances de “subir na vida”. 

2.3.3 Teorias críticas 

A Teoria crítica surgiu no Brasil, no final da década de 1970 e inicio da de 1980, no 

qual foi examinadas as teorias aqui denominadas de tradicionais ou liberais, apontando seu 

caráter ideológico. Cunha (1977), afirma que essa teoria propõe-se a analisar de forma radical, 

as teorias então existentes, desvelando as concepções quase nunca explicitas, de ser humano e 

sociedade nelas contadas.  

Estudiosos da área de psicologia apresentam as teorias de forma abrangente, 

mostrando suas diferentes situações, e analisando comportamentos e aptidões para uma  

formação psíquica, social e cultural do indivíduo, no qual se encontra em processo de 

maturidade, focalizando seus princípios, e as influências ocorridas com maior ênfase, como a 

escola, família, meio social e cultural em que o aluno está  inserido. 

 

 

 

 



19 

 

3. FAMÍLIA E ESCOLA: INFLUÊNCIAS NA ESCOLHA PROFISSIONAL  

A escola e a família compartilham funções sociais, políticas e educacionais, na medida 

em que contribuem e influenciam a formação do cidadão. Rego (2003), afirma que ambas são 

responsáveis pela transmissão e construção do conhecimento culturalmente organizado, 

modificando as formas de funcionamento psicológico, de acordo com as expectativas de cada 

ambiente. A família e a escola emergem como duas instituições fundamentais para 

desencadear os processos evolutivos das pessoas, atuando como propulsoras ou inibidoras do 

seu crescimento físico, intelectual, emocional e social. Na escola, os conteúdos curriculares 

asseguram a instrução e apreensão de conhecimentos, havendo uma preocupação central com 

o processo ensino-aprendizagem. Já na família, os objetivos, conteúdos e métodos se 

diferenciam, fomentando o processo de socialização, a proteção, as condições básicas de 

sobrevivência e o desenvolvimento de seus membros no plano social, cognitivo e afetivo.  

A família, presente em todas as sociedades, é um dos primeiros ambientes de 

socialização do individuo, atuando como mediadora principal dos padrões, modelos e 

influências culturais. É também considerada a primeira instituição social que, em conjunto 

com outras, busca assegurar a continuidade e o bem estar dos seus membros e da coletividade,  

incluindo a proteção e o bem estar do individuo. A família é vista como um sistema social 

responsável pela transmissão de valores, crenças, ideias e significados que estão presentes nas 

sociedades.  

A família tem, portanto, um impacto significativo e uma forte influência no 

comportamento dos indivíduos, especialmente das crianças, que aprendem as diferentes 

formas de existir, de ver o mundo e construir as suas relações sociais. 

         Kreppner (2000) explicita que a família é a primeira mediadora entre o homem e a 

cultura, constitui a unidade dinâmica das relações de cunho afetivo, social e cognitivo que 

estão imersas nas condições matérias, históricas e culturais de um dado grupo social. A 

família é a matriz da aprendizagem humana, com significados e práticas culturais próprias que 

geram modelos de relação interpessoal e de construção individual e coletiva. Os 

acontecimentos e as experiências familiares propiciam a formação de repertórios 

comportamentais de ações e resoluções de problemas com significados universais. 

Essas vivências integram a experiência coletiva e individual que organiza, interfere e a 

torna uma unidade dinâmica, estruturando as formas de subjetivação e interação social. E é 
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por meio das interações familiares que se concretizam as transformações nas sociedades que, 

por sua vez, influenciarão as relações familiares futuras, caracterizando-se por um processo de 

influências bidirecionais, entre os membros familiares e os diferentes ambientes que 

compõem os sistemas sociais, dentre eles a escola, que constituem fator preponderante para o 

desenvolvimento da pessoa. 

Portanto, a família é a principal responsável por incorporar as transformações sociais e 

intergeracionais ocorridas ao longo do tempo, com os pais exercendo um papel preponderante 

na construção da pessoa, de sua personalidade e de sua inserção no mundo social e do 

trabalho. 

Sendo composta por uma complexa e dinâmica rede de interações que envolvem 

aspectos cognitivos, sociais, afetivos e culturais, a família não pode ser definida apenas pelos 

laços de consanguinidade, mas sim por um conjunto de variáveis incluindo o significado das 

interações e relações entre as pessoas. Para Petzold (1996), a própria concepção cientifica dela 

evidência o entrelaçamento das variáveis biológicas, sociais, culturais e históricas que 

exercem grande influência nas relações familiares, constituindo a base para as formas 

contemporâneas. 

O próprio conceito de família e a configuração dela têm evoluído para retratar as 

relações que se estabelecem na sociedade atual. Não existe uma configuração familiar ideal, 

porque são inúmeras as combinações e formas de interação entre os indivíduos que 

constituem os diferentes tipos de famílias: contemporâneas, nuclear tradicional, recasadas, 

mono parentais, homossexuais, dentre outras combinações, Os padrões familiares vão se 

transformando e reabsorvendo as mudanças psicológicas, sociais, políticas, econômicas e 

culturais, o que requer adaptações e acomodações às realidades enfrentadas. (STRATTON, 

2003) 

Portanto, a família, hoje, não é mais vista como um sistema privado de relações, ao 

contrário, as atividades individuais e coletivas estão intimamente ligadas e se influenciam 

mutuamente. A família também é a responsável pela transmissão de valores culturais de uma 

geração para outra. Essa transmissão de conhecimentos e significados possibilita o 

compartilhar de regras, valores, sonhos, perspectivas e padrões de relacionamentos, bem 

como a valorização do potencial dos seus membros e de suas habilidades em acumular, 

ampliar e diversificar as experiências.  
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Ao desempenhar suas funções, dentre as quais a socialização da criança, a família 

estabelece uma estrutura mínima de atividades e relações em que os papeis de mãe, pai, filho, 

irmão, esposa, marido, e outros, são evidenciados. Todavia, a formação dos vínculos afetivos 

não é imutável, pelo contrário, ela vai se diferenciando e progredindo mediante as 

modificações do próprio desenvolvimento da pessoa, as demandas sociais e as transformações 

sofridas pelo grupo sócio cultural. 

Neste processo contínuo de busca por estabilidade, as famílias contam ou não com o 

suporte de uma rede social de apoio, que permite a elas superarem (ou não) as dificuldades 

decorrentes de transições do desenvolvimento. No entanto, a principal rede de apoio da 

família é oriunda das próprias interações entre seus membros. 

3.1 Vínculos Familiares e Apoio da Escola: Implicações para o Desenvolvimento. 

Os laços afetivos formados dentro da família, particularmente entre pais e filhos, 

podem ser aspectos desencadeadores de um desenvolvimento saudável e de padrões de 

interação positivos que possibilitam o ajustamento do indivíduo aos diferentes ambientes de 

que participa. As figuras parentais exercem grande influência na construção dos vínculos 

afetivos, da auto estima, auto conceito e, também, constroem modelos de relações que são 

transferidos para outros contextos e momentos de interação social. Os laços afetivos 

asseguram o apoio psicológico e social entre os membros familiares, ajudando no 

enfrentamento do estresse provocado por dificuldades do cotidiano. E os padrões de relações 

familiares relacionam-se intrinsecamente a uma rede de apoio que possa ser ativada, em 

momentos críticos, fomentando o sentimento que pertença, a busca de soluções e atividades 

compartilhadas. 

No entanto, nem sempre as famílias constituem uma rede de apoio funcional e 

satisfatória ou mesmo, melhor que outras. 

Segundo os autores Dello'Aglio e Hutz (2002), muitas vezes as instituições têm 

condições físicas, materiais e organizacionais e contam com  profissionais de rotinas que 

estabelecem uma rede social de apoio forte e adequada. 

 Portanto, o desenvolvimento de estratégias de enfrentamento apropriadas é 

influenciado pela qualidade das relações afetivas, coesão, segurança, ausência de discórdia e 

organização, quer na família ou na instituição. Tais aspectos constituem importantes fatores 
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de proteção para o individuo, favorecendo o desenvolvimento de habilidades e competências 

sociais e, consequentemente, sua capacidade de adaptação às situações cotidianas.  

Nesses casos, as instituições públicas ou privadas, incluindo a escola, têm um papel 

importante oferecendo apoio, direta ou indiretamente, por meio de programas de educação 

familiar ou de elaboração de políticas públicas para a promoção da saúde. Estas devem 

considerar os fatores de estresse e estimular a formação de redes de apoio social, seja na 

própria comunidade ou nos centros de atendimento à população, seja na escola, já que esta 

ocupa um lugar de destaque nas sociedades contemporâneas.  

O estatuto sociocultural e econômico da família, representado sobre tudo pelos níveis 

de educação e qualificação profissional dos pais, é determinante na construção e planejamento 

dos projetos vocacionais dos filhos, apresentando-se como um indicador preditivo do sucesso 

profissional, influenciando as expectativas de formação profissão dos jovens. Assim, as 

representações sociais profissionais como o prestígio, os estereótipos associados às profissões, 

os significados atribuídos ao trabalho são veiculados através de mensagens intencionais ou 

não intencionais transacionadas no contexto familiar. Os pais tendem a transmitir aos filhos 

valorizações da realidade no mundo do trabalho, isto é, as dimensões que eles próprios 

consideram importantes e nucleares para o sucesso profissional. 

3.2 Amizades e a Influência na Escolha Profissional. 

Devido às novas configurações sociais motivadas pelas mudanças sociais, políticas, 

culturais e econômicas que giram o globo, os papeis sociais, inclusive o de trabalhador, 

tornaram-se mais permeáveis e propícios a mutações. Não saber ao certo seu lugar social gera 

angústia ( SILVA e SOARES, 2000), e essa necessidade de apoio e de identificação pode ser 

um dos motivos para o aumento significativo da importância dos pares em detrimento das 

figuras familiares. Afinal, os pares estão possivelmente em situação semelhante, 

compartilham de similaridade e proporcionam apoio emocional. 

A família é sobre maneira um eixo fundamental na lógica aplicada às teorias 

vocacionais e a orientação profissional brasileiras. Contudo, a família não pode guiar sozinha 

no trajeto da carreira de uma pessoa. A família tem sua importância nesse processo, 

entretanto, os pares não são estudados e tomados em deferência pelos autores brasileiros de 

forma mais incisiva. Algumas pesquisas recentes indicam a influência exercida pelos parentes 

e pelos amigos em diversos tipos de comportamento. 
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Magalhães et al (1998) referem-se sobre os parentes constituírem um grupo de pessoas 

da mesma idade que poderiam ajudar aos jovens, discutindo sobre o futuro profissional, 

carreira, formação profissional e experiências pessoais neste momento de suas vidas. 

Levantam, também, a dificuldade em abordar esses assuntos porque são concorrentes no 

vestibular ou porque ficam confusos discutindo com eles tais assuntos ao ponderar sobre a 

futura carreira. 

Santos (2005) afirma que os adolescentes procuram a opinião de pessoas próximas 

sobre que decisões devem tomar sobre sua carreira. Geralmente procuram seus pais, irmãos, 

parentes, em alguns casos, ajudam profissional especializada. Mesmo que a família 

desempenhe um papel importante na determinação da escolha profissional de uma pessoa, a 

influência dos pares precisa ser considerada. O processo de escolha profissional é baseado 

sempre na realidade do adolescente: uma pessoa que vive numa família e que compartilha 

experiências com outros significantes além desse primeiro núcleo de socialização. 

3.2.1 Amizade Influencia nas Decisões 

Adams e Plaut (2003), Tsai (2006), e Allan (1998) afirmaram que a amizade ser um 

fenômeno social contextualizado cultural e historicamente. Contudo, segundo Santos (2005), 

a amizade possui algumas características fundamentais que se apresentam em diferentes 

contextos: é didática pessoal, informal e mútua, sustenta-se em emoção positiva, 

consideração, voluntariedade, apego e ausência de sexualidade exacerbada. Amigos afirmam 

reciprocamente suas identidades e auxiliam na manutenção de uma auto imagem valorizada, 

expressando e reconhecendo os atributos mais importantes do outro, cooperando e fornecendo 

apoio nas necessidades cotidianas. Amizades não se baseiam em parentesco ou 

consanguinidade e o compromisso estabelecido entre as partes esta enraizado na confiança, na 

lealdade, em atividades compartilhadas, em companheirismo e na interdependência de ambas 

as partes. 

Durante a adolescência, a intimidade, provida anteriormente pela família, passa cada 

vez mais a ser complementada pelos parentes e amigos. A similaridade é um traço importante 

entre amigos, seja de idade, gênero, etnia, religião, nível sócio econômico cultural ou 

atividades. Amigos é uma fonte de sentimentos de confiança e segurança entre adolescentes e 

representam uma questão de status nos grupos aos quais os jovens pertencem.  
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As amizades podem se iniciar em ambientes e atividades compartilhadas pelos 

adolescentes, como escola, igreja, locais para atividades esportivas, entre outras, e fazem parte 

de uma rede mais ampla de relacionamentos. Amigos desempenham um importante papel na 

vida do adolescente, seja como fonte de apoio social e emocional ou para a manutenção da 

saúde física e mental. O apoio social provido por amigos serve de proteção contra sentimentos 

de angústia social, bem como na moderação do impacto de discórdias entre os pais e 

adolescentes. Na adolescência, as amizades são relacionamentos estáveis e a principal fonte 

de intimide. De acordo com Hinde (1997), diferentes relacionamentos se afetam mutuamente, 

assim como afetam e são afetados pela estrutura sócia cultural e pela do ambiente físico. 

  Podemos, assim, interpretar a complexidade dos dados obtidos como resultante das 

relações mútuas entre diferentes tipos de relacionamento e da estrutura sócio-cultural. 

Amigos, famílias e professores mantêm relacionamentos com os adolescentes que envolvem 

diversos processos que são relevantes para a escolha profissional. 

  Se familiares e professores se destacam pela influência exercida, a cooperação emerge 

como outro processo subjacente à escolha, afetando e sendo afetado pela influência dos pais e 

professores.  

A partir de estudos de Hinde (1997), podemos concluir que o papel dos 

relacionamentos interpessoais no processo de escolha profissional dos adolescentes é um tema 

complexo e multifacetado. Enquanto familiares especialmente os pais e professores são 

percebidos como uma influência mais direta (ou vertical) nas decisões, os amigos participam 

de modo mais horizontal (por meio de conversas e troca de informações). Enquanto os adultos 

parecem influenciar os objetivos (carreira ou curso escolhido), os amigos parecem cooperar 

mais entre si, trocando informações e críticas. 

Na escolha profissional atuam tanto a influência (mais dos adultos) quanto a 

cooperação (mais dos amigos), processos que também se afetam mutuamente. A influência 

dos adultos parece conduzir a uma carreira ideal, havendo uma relação mais “desnivelada” 

(talvez com a percepção dos adultos como indivíduos com maior poder de informação, neste 

sentido, por sua experiência). A cooperação por sua vez, é um processo psicossocial diferente, 

ocorrendo, no caso entre indivíduos similares. Assim, enquanto as opções parecem ser 

influenciadas por adultos, os amigos opinam sobre essas opções e trocam informações sobre 

carreiras e cursos, cooperando entre si para a escolha final. 
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A amizade é considerada pelo indivíduo como uma relação de aproximação 

interpessoal no qual é formada por afinidades, tornando a comunicação o seu principal meio 

de informação para um relacionamento, que se compõe na integração das informações 

adquiridas e passadas de pessoa a pessoa, como forma de interagir no seu espaço de 

socialização, como a escola que é o ambiente de maior troca de informação, chegando a ser 

uma parceira também na decisão da escolha de uma profissão desejada. Portanto a amizade 

também faz parte desta decisão intelectual e social do indivíduo em formação.  

3.2.2 A escola e sua função social 

            A escola constitui um contexto diversificado de desenvolvimento e aprendizagem, isto 

é, um local que reúne diversidade de conhecimento, atividades, regras e valores e que é 

permeado por conflitos, problemas e diferenças. É nesse espaço físico, psicológico, social e 

cultural que os indivíduos processam o seu desenvolvimento global, mediante as atividades 

programadas e realizadas em sala de aula e fora dela (REGO, 2003). O sistema escolar, além 

de envolver uma gama de pessoas, com características diferenciadas, inclui um número 

significativo de interações contínuas e complexas, em função dos estágios de 

desenvolvimento do aluno. Trata-se de um ambiente multicultural que abrange também a 

construção de laços afetivos e preparo para inserção na sociedade. 

  A escola emerge, portanto, como uma instituição fundamental para o indivíduo e sua 

constituição, assim como para a evolução da sociedade e da humanidade. (DAVIES e COLS, 

1997; REGO, 2003). Como um microssistema da sociedade, ela não apenas reflete as 

transformações atuais como também tem que lidar com as diferentes demandas do mundo 

globalizado. Uma de suas tarefas mais importante, embora difícil de ser implementada, é 

preparar tanto alunos como professores e pais para viverem e superarem as dificuldades em 

um mundo de mudanças rápidas e de conflitos interpessoais, contribuindo para o processo de 

desenvolvimento do indivíduo. 

Coerente com essa concepção, à escola compete propiciar recursos psicológicos para a 

evolução intelectual, social e cultural do homem. Ao desenvolver, por meio de atividades 

sistemáticas, a articulação dos conhecimentos culturalmente organizados, ela possibilita a 

apropriação das experiências. Concomitantemente, ela proporciona o emprego da linguagem 

simbólica, a apreensão dos conteúdos acadêmicos e compreensão dos mecanismos envolvidos 

no funcionamento mental, fundamentais ao processo de aprendizagem. Assim, a atualização 
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do conhecimento cultural e sua organização constante são premissas importantes para 

entender o papel dela e sua relação com a pessoa em desenvolvimento. 

A escola é uma instituição social com objetivos e metas determinados, que emprega e 

reelaboram os conhecimentos socialmente produzidos, com o intuito de promover a 

aprendizagem e efetivar o desenvolvimento das funções psicológicas superiores: memória 

seletiva, criatividade, associação de ideias, organização e sequência de conhecimentos, dentre 

outras. Ela é um espaço em que o indivíduo tende a funcionar de maneira preditiva, pois, em 

sala de aula, há momentos e atividades que são estruturados com objetivos programados e 

outros mais informais que se estabelecem na interação da pessoa com seu ambiente social. 

Por exemplo, na escola, o aluno tem rotinas como hora do intervalo e do lanche, em que os 

objetivos educacionais se dirigem à convivência em grupo e à inserção na coletividade. No 

tocante às atividades acadêmicas, esperamos, por exemplo, que os alunos dominem a 

interpretação, as regras fundamentais para expressão oral e escrita e realizem cálculos de 

forma independente.  

Marques (2001) destaca que a função da escola no século XXI tem o objetivo precípuo 

de estimular o potencial do aluno, levando em consideração as diferenças socioculturais em 

prol da aquisição do seu conhecimento e desenvolvimento global. Sob este prisma, ele aponta 

três objetivos que são comuns e devem ser buscados pelas escolas modernas: estimular e 

fomentar o desenvolvimento em níveis físico, afetivo, moral, cognitivo, de personalidade; 

desenvolver a consciência cidadã e a capacidade de intervenção no âmbito social; promover 

uma aprendizagem de forma continua, propiciando, ao aluno, formas diversificadas de 

aprender e condições de inserção no mercado de trabalho. Isto implica, necessariamente, em 

promover atividades ligadas aos domínios afetivos, motor, social e cognitivo, de forma 

integrada à trajetória de vida da pessoa. 

No entanto, o uso de estratégias deve ser adaptado às realidades distintas dos alunos e 

professores, às demandas da comunidade e aos recursos disponíveis, levando em conta as 

condições e peculiaridades de cada época ou momento histórico. Neste sentido, é importante 

identificar as condições evolutivas dos segmentos: professores, alunos, pais e comunidade em 

geral, para o planejamento das atividades no âmbito da escola. 

 Em síntese, a escola é uma instituição em que se priorizam as atividades educativas 

formais, sendo identificada como um espaço de desenvolvimento e aprendizagem, e o 
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currículo, no seu sentido mais amplo, devem envolver todas as experiências a serem 

realizadas nesse contexto. Isto significa considerar os padrões relacionais, aspectos culturais, 

cognitivos, afetivos, sociais e históricos que estão presentes nas interações e relações entre os 

diferentes segmentos. Dessa forma, os conhecimentos oriundos da vivência familiar podem 

ser empregados como mediadores para a construção dos conhecimentos científicos 

trabalhados na escola. 

3.2.3 Interação família escola amizade 

É importante ressaltar que a família e a escola são ambientes de desenvolvimento e 

aprendizagem humana que podem funcionar como propulsores ou inibidores dele. Estudar as 

relações em cada contexto e entre eles constitui fonte importante de informação, na medida 

em que permite identificar aspectos ou condições que geram conflitos e ruídos nas 

comunicações e consequentemente, nos padrões de colaboração entre eles. Nessa direção, é 

importante observar como a escola e especificamente, os professores empregam as 

experiências que os alunos têm em casa. Face à leitura, é muito importante que a escola 

conheça e saiba como utilizar as experiências de casa para gerir as competências 

imprescindíveis ao letramento. A interpretação de textos ou a escrita podem ser estimuladas 

pelos conhecimentos oriundos de outros contextos, servindo de auxílio à aprendizagem formal 

( FANTUZZO, TIGHE e CHILDS, 2000).  

Os laços afetivos, estruturados e consolidados tanto na escola como na família, 

permitem que os indivíduos lidem com conflitos, aproximações e situações oriundas destes 

vínculos, aprendendo a resolver os problemas de maneira conjunta ou separada. Nesse 

processo, os estágios diferenciados de desenvolvimento, característicos dos membros da 

família e também dos segmentos distintos da escola, constituem fatores essenciais na direção 

de provocar mudanças nos papéis da pessoa em desenvolvimento, com repercussões diretas 

na sua experiência acadêmica e psicológica dependendo do nível de desenvolvimento e 

demandas do contexto, e possibilitado à criança  quando entra na escola, um maior grau de 

autonomia e independência comparado ao que tinha em casa, o que amplia seu repertório 

social e círculo de relacionamento.  

 



28 

 

Nesse caso, a escola oferece uma oportunidade de exercitar um novo papel que 

propiciará mecanismos importantes para o seu desenvolvimento cognitivo, social, físico e 

afetivo, distintos do ambiente familiar. 

Na família, há o reconhecimento do papel dos pais, irmãos e outras pessoas que 

convivem com a criança ou adolescente e sua contribuição para o desenvolvimento 

geral e acadêmico. Na escola, destacam-se os professores e os parentes, uma vez que 

estes se envolvem cotidianamente em atividades programadas e realizam 

intervenções importantes que afetam o processo de ensino e aprendizagem. 

(FERREIRA & MARTURANO, 2002). 

 

No tocante a colaboração escola-família, é importante enfatizar a necessidade de 

estruturar atividades apropriadas à série do aluno, particularmente em se tratando da 

participação dos pais no seu acompanhamento.  

Segundo Desland e Bertrand (2005), a necessidade ou não de supervisão aos filhos 

depende das demandas implícitas ou explicitas deles que, por sua vez, estão relacionadas a 

fatores como idade, independência, autonomia e desempenho como aluno. Apesar dos 

esforços, tanto da escola quanto da família, em promoverem ações de continuidade, há 

barreiras que geram descontinuidade e conflitos na integração entre estes dois microssistemas. 

Uma das dificuldades na integração família-escola é que esta ainda não comporta, em seus 

espaços acadêmicos, sociais e de interação, os diferentes segmentos da comunidade e, por 

isso, não possibilita uma distribuição equitativa das competências e o compartilhar das 

responsabilidades. 

Carneiro (2003) afirma que a mudança deste paradigma depende de uma 

transformação na cultura vigente da escola e que o projeto-pedagógico poderia ser um dos 

meios para promover esta inserção. Acrescenta que, as formas de avaliação adotadas, bem 

como as estratégias para superar as dificuldades presentes no processo ensino-aprendizagem, 

de maneira a incluir a família, exigem que as escolas insiram essa discussão no projeto 

pedagógico, como forma de assegurar a sua compreensão e efetivar a participação dos pais 

que é ainda um ponto crítico na esfera educacional. 

Entretanto, como sublinham Soares et al  (2000), apesar de a escola desenvolver 

aspectos inerentes a socialização das pessoas e ser responsável pela construção, elaboração e 

difusão do conhecimento, ela vem passando por crises vindas do cotidiano, que geram 

conflitos e descontinuidades como a violência, o insucesso escolar, a exclusão, a evasão e a 
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falta de apoio da comunidade e da família, entre outros. Neste caso, o cenário político passa a 

exercer uma influência preponderante para a solução das crises, que extrapolam o cotidiano 

das escolas. Para superar os desafios que enfrentam, hoje, uma das alternativas é promover a 

colaboração entre escola e família, tarefa complexa que tem despertado o interesse da vários 

pesquisadores.  

A família e a escola constituem os dois principais ambientes de desenvolvimento 

humano nas sociedades ocidentais contemporâneas. Assim, é fundamental que sejam 

implementadas políticas que assegurem a aproximação entre os dois contextos, de maneira a 

reconhecer suas peculiaridades e também similaridades, sobretudo no tocante aos processos 

de desenvolvimento e aprendizagem, não só em relação ao aluno, mas também a todas as 

pessoas envolvidas 
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4 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE PESQUISA: Estudo de Caso em Escola 

Pública e Particular. 

        Serão apresentados neste capitulo a metodologia escolhida para o desenvolvimento da 

pesquisa, bem como os resultados e análises.  

4.1 A Metodologia de Pesquisa Escolhida 

       Segundo Bryman (1989), como abordagem geral, são possíveis algumas comparações 

entre pesquisa quantitativa e qualitativa: 

 A pesquisa qualitativa tem maior ênfase na interpretação do que a pesquisa quantitativa. 

 A pesquisa quantitativa aborda menos o aspecto processual da realidade do que a pesquisa 

qualitativa. Na pesquisa quantitativa existe uma análise estática, uma “fotografia” dos 

aspectos organizacionais estudados. Este aspecto proporciona, na pesquisa qualitativa, 

uma mudança de direção da investigação durante o seu desenvolvimento, fato que não é 

possível na pesquisa quantitativa. 

 A proximidade do pesquisador junto à organização na abordagem qualitativa contrasta 

com a distância existente ao se envolver com estudos quantitativos. 

     Como Projeto de Pesquisa, esse autor afirma que o estudo de caso requer profundo exame 

de ou um caso ou um número pequeno de casos, e que são preferidos como estratégia de 

pesquisa quando “como” e “porque” são questões impostas, quando o investigador tem pouco 

controle sobre os eventos e quando o foco é contemporâneo dentro do contexto da realidade.  

      Há aqui uma maior intervenção do pesquisador. A maior restrição ao estudo de caso é não 

ser possível ou ser mais resistente a generalização dos seus resultados. 

      Por fim, Bryman (1989) afirma que a Entrevista Estruturada, como forma de coleta de 

informações, tem em princípio a mesma forma que os questionários objetivos: o questionário 

é elaborado previamente e perguntas são feitas ao respondente na presença do pesquisador. A 

diferença, aqui, consiste em que o limite das respostas é dado pelo entrevistado, diferente dos 

questionários objetivos. 

       A metodologia de pesquisa escolhida é, portanto, qualitativa, executada por meio de um 

estudo de caso, justificado em virtude do estudo ter selecionado uma escola pública e outra 

particular de Fortaleza, tendo como público alvo de pesquisa os estudantes do ensino médio, e 

como pontos de investigação a escolha profissional e o nível de informação quanto ao acesso 

à Universidade Federal do Ceará. 
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        É importante informar que a escolha das escolas foi por facilidade de acesso e a 

abordagem qualitativa, como metodologia geral de pesquisa, se justificou pelo objetivo desta 

pesquisadora em buscar informações mais profundas sobre o ponto de vista processual 

(evolução) na escolha das profissões dos entrevistados - o limite das respostas é definido pelo 

entrevistado (ver Apêndice). 

4.2 O Processo de Desenvolvimento da Pesquisa 

 Para a execução da pesquisa, foram entrevistados oito alunos da escola pública e seis 

da particular, do 3º ano do ensino médio. Foi entregue a direção das escolas uma carta 

justificando a pesquisa e solicitando colaboração (Apêndice 1). Como método de coleta de 

dados, empregamos entrevistas estruturadas com seis questões compostas, em um 

questionário não objetivo, durante o mês de março de 2011. 

As questões foram elaboradas com base na teoria descrita neste trabalho e buscam 

identificar os fatores e o nível de informação dos alunos na escolha da profissão e, por 

conseguinte, no acesso à Universidade Federal do Ceará. 

4.3 Resultados e Análises das Entrevistas. 

      Os resultados a seguir abordam os diversos aspectos pesquisados neste trabalho, conforme 

as respostas dos alunos. 

 Aspecto 1: A Profissão Escolhida e a Área de Atuação 

A tabela 1 apresenta as profissões escolhidas pelos alunos da escola pública tem maior 

preferência para as (Engenharias). No ensino privado os cursos de maior escolha de atuação 

estão na área da saúde. Já em relação à segurança na escolha da profissão todos mostraram 

decididos nas respostas, com base nas informações adquiridas nas escolas.  

 

Tabela 1: Profissões pretendidas pelos estudantes 

Profissão 
Tipo de Escola 

Pública Particular 

Engenharia 4 2 

Psicologia 2 1 

Administração 2 - 

Medicina - 2 

Farmácia - 1 

Total 8 6 
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 Aspecto 2: Fatores que Influenciam ou Influenciaram na Escolha Profissional 

 A tabela 2 focou nos fatores que influenciam ou influenciaram na escolha 

profissional, como família, aptidão pessoal e salário. 

Os fatores de maior influência na escolha profissional da escola pública foram a 

orientação da família, em seguida da aptidão pessoal. Mas na escola particular, o fator que 

mais influencia é o salário seguido. 

Tabela 2: Fatores que Influenciam ou Influenciaram na Escolha Profissional 

Fator 
Tipo de Escola 

Pública Particular 

Família 4 - 

Aptidão Pessoal 3 2 

Salário - 4 

Professor 1 - 

Total 8 6 

 

Aspecto 3: Matérias Que os Estudantes mais Gostam ou Preferem 

A tabela 3 apresenta as preferências por matérias. 

Tabela 3: Matérias Escolares que os Estudantes Preferem 

Matérias 
Tipo de Escola 

Pública Particular 

Matemática e Física                            5 - 

História e Filosofia                             3 - 

História e Português                            - 2 

Biologia e Química                              - 4 

Total 8 6 

 

 As matérias que os alunos mais gostam na escola pública são matemática e física, em 

seguida história e filosofia. Já na escola particular as matérias preferidas são biologia e 

química, em seguida história e português. 

Aspecto 4: Informação Acerca da Profissão Escolhida 

Os alunos da escola pública, através das informações adquiridas na feira das 

profissões, tiveram a oportunidade de se identificar com o curso desejado. A partir dessa  

informação, apenas dois se sentem seguros na profissão escolhida, um conhece pouco das 

profissões, pois não participou da visita, por isso  tem dúvida do que realmente gostaria para 
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sua profissão, e cinco não conhecem quase nada sobre a profissão. Já na escola particular 

cinco estão seguros na escolha da profissão, e um  aluno não sabe ainda o que pretende para 

profissão, conforme tabela 4. 

Tabela 4: Conhecimento acerca da Profissão 

Conhecimento 
Tipo de Escola 

Pública Particular 

Conhece Muito                                2 5 

Conhece Pouco                                1 - 

Não Conhece                                   5 1 

Total 8 6 

 

Aspecto 5: Atuação na Profissão Desejada 

 

No questionamento da atuação na profissão escolhida, (tabela 5) pode se dizer que 

quase todos conseguem se identificar na atuação da profissão, com exceção de três alunos da 

escola pública que acham bonito a profissão mais não de identificam na atuação por 

insegurança  na  escolha da profissão. 

 

Tabela 5: Perspectivas da Atuação na Profissão pelos Estudantes 

Perspectivas 
Tipo de Escola 

Pública Particular 

Atuação da Profissão                    5 6 

Não se identifica na      

Atuação da Profissão 

3 - 

Total 8 6 

 

 

 Aspecto 6: Feira das Profissões como Difusão das Informações no Acesso a UFC  

Na escola pública conforme  tabela 6  o meio de difusão da informação sobre os cursos 

da Universidade Federal do Ceará, citados por todos os alunos foi a visita na feira das 

profissões promovido pela UFC. Já na escola privada, a informação adquirida pelos alunos  é 

uma feira que a própria escola promove com ex-alunos da escola que estão cursando a 

universidade, e apenas um aluno não gosta de participar deste evento no colégio. 
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Tabela 6: Difusão das Informações por meio de Feiras das Profissões  

Tipo de Informação 
Tipo de Escola 

Pública Particular 

Feira das Profissões da UFC                  8 - 

Feira das Profissões da Escola - 5 

Nenhuma Informação                             - 1 

Total 8 6 

 

 

 Aspecto 7: Meios de Divulgação mais Usados nas Escolas 

Quanto ao meio de divulgação, o mais usado na escola pública é a internet (tabela 7), 

pois a escola promove aulas de informática a respeito das novidades que envolvem os novos 

cursos e avaliação seletiva para o vestibular da universidade. Já na escola privada, o próprio 

aluno é quem procura as informações desejadas na internet e com amigos. 

Tabela 7: Meios de divulgação mais usados nas escolas 

Meios de Divulgação 
Tipo de Escola 

Pública Particular 

Internet 6 1 

Palestras na Escola                                2 - 

O aprendizado foi a partir 

da pesquisa individual 

- 4 

Não Existe                                              - 1 

Total 8 6 

  

 Aspecto 8: A Importância da Orientação Profissional 

 Todos os alunos entrevistados entendem que qualquer informação e ou orientação 

nesta decisão será sempre de suma importância e bem vinda, para melhor esclarecimento e 

amadurecimento das aptidões e competências, para uma realização segura na escolha da 

profissão desejada , Conforme tabela 8. 

Tabela 8: A importância da Orientação Profissional  

Importância 
Tipo de Escola 

Pública Particular 

É importante                                        8 6 

Não é Importante                                 - - 

Total 8 6 
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 Aspecto 9: Difusão de Informação Mais Eficiente 

A difusão da informação para todos os alunos é de suma importância, porém a 

divulgação mais eficiente na visão de todos os alunos da escola particular é a palestra de 

profissional. Mas para os alunos da escola pública a internet é o meio de difusão da 

informação mais eficiente, pois oferece uma tecnologia mais precisa das informações e tem 

mais rapidez nas divulgações. (tabela 9). 

Tabela 9: Difusão de Informação mais Eficiente  

Informação 
Tipo de Escola 

Pública Particular 

Palestras 3 5 

Internet 4 1 

Televisão 1 - 

Total 8 6 

 

 Aspecto 10: O Nível de Informação Sobre a Profissão é Suficiente ou Não 

Conforme tabela 10, o nível de informação na escola particular é suficiente, a maioria 

afirmou, portanto atende às expectativas dos alunos entrevistados. Contudo, observação que 

seria interessante aumentou o número de palestras, para melhor divulgação dos cursos 

existentes na UFC. Para escola pública a visita da feira das profissões na universidade não foi 

suficiente, pois existia muito barulho no local e a compreensão ficou comprometida, mas 

acrescentaram, também, que a difusão mais utilizada na escola é a internet. 

Tabela 10: O nível de Informação sobre a Profissão foi suficiente 

Informação 
Tipo de Escola 

Pública Particular 

Suficiente 1 4 

Insuficiente 7 2 

Total 8 6 

 

 

4.4 Análise dos Resultados  

Ficou claro, que os alunos da escola pública, embora sem muitos recursos de 

informação sobre os cursos da UFC, se mostraram mais seguros na profissão desejada, com 

mais convicção nas respostas e um desejo em ter uma profissão que lhe garanta o sustento, e 
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proporcione certo destaque na sociedade em que vive, assim como também, serem respeitados 

como profissional de sucesso. 

Já na escola particular, apesar de toda a preocupação da coordenação da escola em 

apresentar um meio de informação mais próximo do aluno, como a feira das profissões da 

escola, os alunos parecerem estar sem muito apoio, tanto na escola, como pela família. O que 

ocasionou uma insegurança nas respostas, pois as informações que tinham eram apenas o que 

pesquisaram na internet por conta própria. A pesquisa detectou que os alunos da escola 

particular necessitem de maior apoio nas informações sobre os cursos da Universidade 

Federal do Ceará. 
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5 CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O nível de informação é responsável muitas vezes pelo despertar do aluno do ensino 

médio na obtenção do êxito profissional. A partir deste estudo, que certamente tem caráter 

preliminar, foi possível identificar alguns fatores que levam a importante decisão da escolha 

profissional e o acesso à universidade: participação da família, onde se obteve resultados 

expressivos nos questionários aplicados na escola pública; e o salário, determinante para 

alunos da escola particular, merecem destaques.  

A internet se destacou como meio de informação importante junto aos estudantes e a 

feira das profissões da UFC, principalmente para os estudantes da escola pública, se mostrou 

um meio divulgação dos cursos da UFC que merece destaque.  

 Vale ressaltar, contudo, que os alunos preferem a divulgação da informação através 

de palestras, por entenderem que a informação com o palestrante, e a forma com que este 

passa a informação sobre determinada profissão tem maior credibilidade por parte dos alunos 

do ensino médio, sendo um método simultâneo de repasse de informação onde o aluno 

questiona e obtém respostas imediatas do palestrante, deixando a compreensão da informação 

mais adequada, até mais que a internet que se mostrou na pesquisa como forma imediata para 

a resposta em suas expectativas.  

Nesse sentido, a UFC tem um papel importante na apresentação de palestras nas 

escolas, públicas ou particulares, para a divulgação da estrutura da UFC, dos vários cursos 

nela existentes e da forma de acesso. 

Como dificuldade na execução desta pesquisa é importante destacar que algumas 

escolas privadas apresentaram pouca receptividade e interesse em colaborar, não liberando os 

estudantes para a realização das entrevistas. 

As conclusões desta pesquisa são preliminares e, portanto, limitadas: foram 

entrevistados apenas 14 estudantes, distribuídos em duas escolas – 8 públicas e 6 particulares. 

As generalizações estatísticas não são, assim, apropriadas. Contudo, este trabalho pode 

contribuir para o despertar de outros estudos dentro desta linha de pesquisa. 
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7 APÊNDICE  

 7.1 Anexo 1  

JUSTIFICATIVA DA PESQUISA 

A presente pesquisa faz parte de um projeto de monografia da Especialização em 

Gestão Universitária, com o objetivo de avaliar o nível de informação do aluno de ensino 

médio, a cerca do curso por ele pretendido. 

Neste sentido, serão colhidas informações sobre fatores que podem influenciar ou 

influenciaram na escolha profissional e o que conhece sobre a profissão futura, focando a 

importância das informações adquiridas na escola ou pela universidade e se estas informações 

foram suficientes em sua decisão, e o que poderia ser feito para atender as expectativas. 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, sua colaboração será de exorbitante 

importância, sendo conveniente ressaltar ainda que seja assegurado o caráter confidencial da 

identificação dos participantes da pesquisa. 

 

Agradece, atenciosamente 

 

                                                                               Edineide Alexandre Barros Nogueira 

                                      Estudante do Curso de Especialização em Gestão Universitária 

                                                                             Universidade Federal do Ceará – UFC 

 

Data da Entrevista ____/_____/_____ 

Escola Colaboradora:_______________________________________ 

Série do Entrevistado:_______________________________________ 

  

 



42 

 

7.2 Anexo 2   

ENTREVISTA 

 7.2.1 ESCOLA PÚBLICA 

PERGUNTAS E RESPOSTAS 

Aluno 1 

1-Você já escolheu sua profissão?Qual? Se, caso não, em que área profissional pretende 

atuar? 

  Resposta: A profissão escolhida foi engenharia elétrica, atuar na área das exatas. 

2- Que outros fatores mais influenciam ou podem influenciar em sua escolha profissional? 

(Influência familiar? Aptidão pessoal? Motivos salariais?) Quais matérias você mais se 

identifica ou mais gosta? Isto influência ou influenciou na escolha de sua profissão? 

Justifique? 

Resposta: Não tive nem um tipo de influência, pois acredito em minha aptidão para atuar 

como engenheiro elétrico, achavo a profissão interessante e afirmava não conhecer nada da 

profissão mais vai concorrer assim mesmo com a vontade e curiosidade de realizar seu sonho 

profissional. As matérias que mais gosta são matemática e física. 

3- O que você conhece sobre a profissão que pretende para seu futuro? E como você se 

identifica na atuação desta profissão? 

 Resposta: As informações adquiridas da profissão são poucas foi apenas a visita na feira das 

profissões, mais acredito que me identifico com o trabalho de eletricista, em montar aparelhos 

eletrônicos. 

4- A sua escola oferece informação sobre os cursos da Universidade Federal do Ceará 

(UFC)?Quais são os meios de divulgação utilizados por esta instituição de ensino? 

Resposta: Meu nível de informação sobre os cursos da UFC, eu sei pouco, pois tive acesso às 

informações só na feira das profissões da UFC, que a escola proporcionou para os alunos do 

ensino médio. O meio de divulgação que a escola tem é apenas a internet. 
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5- Em sua opinião, é importante a divulgação da orientação profissional por parte da 

universidade junto á escola? (Como visitas ás escolas, feira das profissões, etc.?) E para você, 

quais seriam os meios de difusão de informação mais eficientes sobre os cursos da 

Universidade Federal do Ceará? 

Resposta: Para mim é claro que ajuda muito ser orientado, seja pela universidade ou pela 

escola, com tanto que nos oriente, já o meio de informação mais importante é a internet, pois 

facilita encontrar informação mais rápida. 

6- Seu nível de informação acerca do curso pretendido foi suficiente para sua escolha 

profissional? Se caso não seja suficiente, o que poderia ser feito para atender suas 

expectativas? 

Resposta: Não é suficiente, e o que sugiro para atender minhas expectativas seria informações 

mais presentes nos colégios durante todo ano com a divulgação das profissões. 

Aluno 2 

1-Você escolheu sua profissão? Qual? Se, caso não, em que área profissional pretende atuar? 

Resposta: A minha escolha profissional é engenharia de produção, pois pretendo atuar nas 

exatas tem tudo a ver comigo. 

2- Que outros fatores mais influenciaram ou podem influenciar em sua escolha profissional? 

(Influência familiar? Aptidão pessoal? Motivos salariais?) Quais matérias você mais se 

identifica ou mais gosta? Isto influência ou influenciou na escolha de sua profissão? 

Justifique? 

Resposta: Meu maior influenciador foi meu pai, que embora não conheça nada do profissional 

da área, mais me aconselha a seguir na profissão, pois seria seu sonho e a matéria que mais 

gosta é física e matemática, as matérias não me influenciaram em nada, mais mesmo assim 

gosto delas. 

3- O que você conhece sobre a profissão que pretende para seu futuro? E como você se 

identifica na atuação desta profissão? 
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Resposta: Assim como o pai o filho também não sabe quase nada da profissão, e o pouco que 

sabe foi na visita a feira das profissões, é o único meio de informação que tive sobre a 

profissão, e não sei muito como devo atuar na profissão. 

4- A sua escola oferece informação sobre os cursos da Universidade Federal do Ceará (UFC)? 

Quais são os meios de divulgação utilizados por esta instituição de ensino? 

Resposta: A escola não tem muito meios de divulgação das informações, a gente é que 

procura na internet o que gostaria de saber dos cursos. 

5- Em sua opinião, é importante a divulgação da orientação profissional por parte da 

universidade junto á escola? (Como visitas ás escolas, feiras das profissões, etc.?) E para 

você, quais seriam os meios de difusão de informação mais eficientes sobre os cursos da 

Universidade Federal do Ceará? 

Resposta: A divulgação da orientação profissional é importante não só por parte da 

universidade mais na escola também, pois é nela que a gente passa mais tempo, e o meio  de 

divulgação que considero mais importante é a internet, mais gostaria mesmo era de ter um site 

de relacionamento com as universidades.  

6- Seu nível de informação acerca do curso pretendido foi suficiente para sua escolha 

profissional? Se caso não seja suficiente, o que poderia ser feito para atender suas 

expectativas? 

Resposta: Meu nível de informação, não considera suficiente, mais o pouco que sei foi na 

feira das profissões da UFC. Que para melhorar e atender minhas expectativas é ampliar o 

espaço e as pessoas que ficam  que ficam na exposição explicassem com mais detalhes as 

profissão. 

Aluno 3 

1- Você escolheu sua profissão? Qual? Se, caso não, em que área profissional pretende atuar?  

Resposta: A profissão desejada é engenharia civil ou administração, com a dúvida me sinto 

mais segura em afirma a profissão de administrador 

2-Que outros fatores mais influenciam ou podem influenciar em sua escolha 

profissional?(Influência familiar? Aptidão pessoal? Motivos salariais?) Quais matérias você 
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mais se identifica ou mais gosta? Isto influência ou influenciou na escolha de sua profissão? 

Justifique? 

Resposta: Quem mais me influenciou na minha escolha da profissão foi minha irmã que me 

aconselhou por achar que a profissão tinha um campo de trabalho mais amplo, e a matéria que 

tenho mais afinidade é matemática e física, só que  as matérias não me influenciaram. 

3-O que você conhece sobre a profissão que pretende para seu futuro? E como você se 

identifica na atuação desta profissão? 

Resposta: Sei pouco sobre a profissão, mais me identifico atuando na profissão, usando as 

finanças, pois o que conheço sobre o assunto de administrador é um curso de secretariado que 

no momento estou fazendo e estudando contabilidade que é a disciplina que mais gosto. 

4-A sua escola oferece informação sobre os cursos da Universidade Federal do Ceará (UFC)? 

Quais são os meios de divulgação utilizados por esta instituição de ensino? 

Resposta: A informação mais próxima que tive foi à feira das profissões na UFC, apenas isso 

o resto aprendo só. 

5- Em sua opinião, é importante a divulgação da orientação profissional por parte da 

universidade junto á escola? ( Como visitas á escola, feiras das profissões, etc.?) E para você, 

quais seriam os meios de difusão de informação mais eficientes sobre os cursos da 

Universidade Federal do Ceará? 

Resposta: A orientação profissional é muito importante, pois quem esta em duvida do que 

pretende conseguir resolver com mais segurança. Assim acho que o meio mais eficiente para 

auxiliar nesta orientação da informação é a internet. 

6- Seu nível de informação acerca do curso pretendido foi suficiente para sua escolha 

profissional? Se caso não seja suficiente, o que poderia ser feito para atender suas 

expectativas? 

Resposta: Meu nível de informação, não acha suficiente, pois no dia da feira das profissões o 

espaço estava muito cheio de gente e era pequeno, fazia muito barulho, e o tempo foi 

insuficiente para visita, considerando que para atender minhas expectativas seria melhor mais 

informações durante o ano todo. 
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Aluno 4 

1-Você escolheu sua profissão? Qual? Se, caso não, em que área profissional pretende atuar? 

Resposta: A opção na escolha da profissão seria poder unir três profissões como; engenharia 

elétrica, mecatrônica e a engenharia mecânica, só que para isso preciso de mais informações, 

pois meu desejo é trabalhar com montagem de computadores. 

2-Que outros fatores mais influenciaram ou podem influenciar em sua escolha profissional? 

(Influência familiar? Aptidão pessoal? Motivos salariais?) Quais matérias você mais se 

identifica ou mais gosta? Isto influência ou influenciou na escolha de sua profissão? 

Justifique? 

Resposta: Fui influenciado por meu irmão que trabalha na montagem de aparelho eletrônico e 

computador, e eu por curiosidade  acabei me interessando pelo que meu irmão fazia, foi isso 

quem me levou a gostar de matemática e física,  que possa vir me ajudar no futuro. 

3-O que você conhece sobre a profissão que pretende para seu futuro? E como você se 

identifica na atuação desta profissão? 

Resposta: Acho que conheço muita coisa, pois meu irmão me mostra tudo que ele aprendeu 

assim me identifico na atuação da profissão como criador de aparelhos eletrônicos. 

4-A sua escola oferece informação sobre os cursos da Universidade Federal do Ceará (UFC)? 

Quais são os meios de divulgação utilizados por esta instituição de ensino? 

Resposta: A minha informação é também a feira das profissões na UFC,  bem como também 

gosto de conversar com pessoas que atuam na área, considerando importante a orientação de 

um profissional. 

5-Em sua opinião, é importante a divulgação da orientação profissional por parte da 

universidade junto á escola? (Como visitas ás escolas, feiras das profissões, etc.?) E para 

você, quais seriam os meios de difusão de informação mais eficiente sobre os cursos da 

Universidade federal do Ceará? 

Resposta: Acredito que a internet é o meio de comunicação mais eficiente e rápido que tem, e 

referente aos cursos da universidade acredito que é só melhorar a feira das profissões para 

atender o ano todo. 
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6-Seu nível de informação acerca do curso pretendido foi suficiente para sua escolha 

profissional? Se caso não seja suficiente, o que poderia ser feito para atender suas 

expectativas? 

Resposta: Acredito que as informações que já tenho acho suficiente, deixando apenas a 

mecânica, agora o que poderia ser feito para atender minhas expectativas seria mais 

explicações detalhadas das  profissões expostas na feira. 

Aluno 5 

1-Você escolheu sua profissão? Qual? Se, caso não, em que área profissional pretende atuar? 

Resposta: Na profissão que gostaria seria de policial federal, mais atuando como psicólogo. 

2-Que outros fatores mais influenciam ou podem influenciar em sua escolha profissional? 

(Influência familiar? Aptidão pessoal? Motivos salariais?) Quais matérias você mais se 

identifica ou mais gosta? Isto influência ou influenciou na escolha de sua profissão? 

Justifique? 

Resposta: O fator que me influenciou, foi poder ajudar as pessoas mais sofridas, tendo como 

suporte maior influenciadora a minha família que considero pessoas agitadas com 

comportamento difíceis, e  para acentuar mais meu pensamento, teve a oportunidade de 

assistir um filme que veio só acentuar meu alto controle nos momentos do auto 

conhecemento. Agora em relação a matéria que mais gosta é história. 

3-O que você conhece sobre a profissão que pretende para seu futuro? E como você se 

identifica na atuação desta profissão? 

Resposta: Descobri minha aptidão com a profissão de psicólogo, e me identificando na 

atuação com pessoas de comportamento difícil. Para as disciplina que mais gosta é história 

que conta a história da humanidade. 

4-A sua escola oferece informação sobre os cursos da Universidade Federal do Ceará (UFC)? 

Quais são os meios de divulgação utilizados por esta instituição de ensino? 

Resposta: O nível de informação que tenho sobre a profissão é só a feira das profissões na 

UFC, e acho que veio ajudar a todos que estavam no 3º ano do ensino médio, clareando as 

idéias de quem estava por lá. 



48 

 

5-Em sua opinião, é importante a divulgação da orientação profissional por parte da 

universidade junto á escola?(Como visitas ás escolas, feiras das profissões, etc.?) E para você, 

quais seriam os meios de difusão de informação mais eficiente sobre os cursos da 

Universidade Federal do Ceará?  

Resposta: o meio mais importante de informação, para mim seria a televisão, pois é mais fácil 

do que pesquisar  na internet eu não tenho paciência para pesquisar. 

6-Seu nível de informação acerca do curso pretendido foi suficiente para sua escolha 

profissional? Se caso não seja suficiente, o que poderia ser feito para atender suas 

expectativas? 

Resposta: Não tenho muitas informações sobre o curso, por isso  não é suficiente,  acredito 

que o meio mais eficiente seria a televisão. Pois não tenho muitos sonhos na  expectativa para 

ser atendida, por isso não sei exatamente o que deveria ser feito. 

Aluno 6 

1-Você escolheu sua profissão? Qual? Se, caso não, em que área profissional pretende atuar? 

Resposta: A profissão escolhida é história pois acho fascinante ser  pesquisador e historiador 

assim como escritor de histórias reais. 

2-Que outros fatores mais influenciam ou podem influenciar em sua escolha profissional? 

(influência familiar? Aptidão pessoal? Motivos salariais?) Quais matérias você mais se 

identifica ou mais gosta? Isto influência ou influenciou na escolha de sua profissão? 

Justifique? 

Resposta: Fui influenciada por um professor de história muito bom que tem na escola, 

juntando com minha vontade e aptidão em escrever. Por isto a matéria que mais gosta é 

filosofia, sociologia, história e literatura todas na linha da leitura. 

3-O que você conhece sobre a profissão que pretende para seu futuro? E como você se 

identifica na atuação desta profissão? 

Resposta: o que sei da profissão é cada dia um pouquinho, com a aula do professor de 

história, e me identifico na profissão como escritora e historiadora. 
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4-A sua escola oferece informação sobre os cursos da Universidade Federal do Ceará (UFC)? 

Quais são os meios de divulgação utilizados por esta instituição de ensino? 

Resposta: A informação que tenho sobre a profissão é a feira das profissões da UFC, pois 

tinha pouca explicação sobre português mais tinha um aluno de história que explicou como 

era o curso e eu gostei da explicação, esta foi a informação que a escola fez para todos que 

estudam aqui no ensino médio. 

5-Em sua opinião, é importante a divulgação da orientação profissional por parte da 

universidade junto á escola? (Como visitas ás escolas, feiras das profissões, etc.?) E para 

você, quais seriam os meios de difusão de informação mais eficientes sobre os cursos da 

Universidade Federal do Ceará? 

Resposta: A orientação profissional para quem não conhece bem da profissão que pretende é 

muito importante deixando mais claro a atuação do profissional, mesmo assim penso e 

acredito que uma palestra de um profissional seria o ideal para fortalecer as idéias. 

6-Seu nível de informação acerca do curso pretendido foi suficiente para sua escolha 

profissional? Se caso não seja suficiente, o que poderia ser feito para atender suas 

expectativas? 

Resposta: O nível de informação não é suficiente e que poderia ser feito era a visita de 

profissionais na escola, como por exemplo, um pesquisador ou historiador. 

Aluno 7 

1-Você escolheu sua profissão? Qual? Se, caso não em que área profissional pretende atuar? 

Resposta: A profissão desejada é de psicóloga, quero trabalhar na área da saúde. 

2-Que outros fatores mais influenciam ou podem influenciar em sua escolha profissional?  

(Influência familiar? Aptidão pessoal? Motivos salariais?) Quais matérias você mais se 

identifica ou mais gosta? Isto influência ou influenciou na escolha de sua profissão? 

Justifique? 

Resposta: Não tive influencia nem da escola nem em casa, acredito ter aptidão e vontade de 

poder ser útil em ajudar as pessoas principalmente os enfermos, a matéria que gosto é de 

história e filosofia. 
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3-O que você conhece sobre a profissão que pretende para seu futuro? E como você se 

identifica na atuação desta profissão? 

Resposta: A informação que setenho da profissão foi o que pesquisei na internet, com o 

trabalho do colégio. O que mais me identifico é poder colaborar com a recuperação de 

pessoas com problemas clínicos em hospitais. 

4-A sua escola oferece informação sobre os cursos da Universidade Federal do Ceará (UFC)? 

Quais são os meios de divulgação utilizados por esta instituição de ensino? 

Resposta: A informação que tenho da profissão é apenas a visita que o colégio fez na feira das 

profissões da UFC, e o que  gostaria na difusão de informação que tivesse mais palestras e 

jornais informativos com as mudanças dos cursos e os detalhes das profissões e o que vem 

acontecendo com os cursos ofertados pelas universidades. 

5-Em sua opinião, e importante a divulgação da orientação profissional por parte de 

universidade junto á escola? ( Como visitas ás escolas, feiras das profissões, etc.?) E para 

você, quais seriam os meios de difusão de informação mais eficiente sobre os cursos da 

Universidade Federal do Ceará? 

Resposta: o valor da informação é muito importante em todos os casos e o da profissão então  

é indispensável, pois a escolha das profissões deve acontecer com importante fontes que para 

o futuro não seja um profissional sem sucesso. 

6-Seu nível de informação acerca do curso pretendido foi suficiente para sua escolha 

profissional? Se caso não seja suficiente, o que poderia ser feito para atender suas 

expectativas? 

Resposta: O numero de informação não é suficiente para minha escolha profissional, pois aqui 

no colégio é o nosso único acesso das informações das profissões, acredito que o que poderia 

ser feito para atender as expectativas seria palestras e visitas de profissionais na escola. 

Aluno 8 

1-Você escolheu sua profissão? Qual? Se, caso não, em que área profissional pretende atuar? 
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Resposta: Não escolhi ainda minha profissão, pois gostaria de saber mais sobre administração 

e enfermagem, só que estou pretendendo optar por administração, pois acho que o mercado de 

trabalho é melhor. 

2-Que outros fatores mais influenciam ou podem influenciar em sua escolha profissional? 

(Influência familiar? Aptidão pessoal? Motivos salariais?) Quais matérias você mais se 

identifica ou mais gosta? Isto influência ou influenciou na escolha de sua 

profissão?Justifique? 

Resposta: Não tive nem uma influência em minha escolha, por isso estou em duvida mais a 

disciplina que mais gosta é matemática. 

3-O que você conhece sobre a profissão que pretende para seu futuro? E como você se 

identifica na atuação desta profissão? 

Resposta: O que sei de informação das profissões é bem pouco entre a administração e 

enfermagem, o que sei mais é sobre administração, essas informações são apenas o que vi na 

feira das profissões da UFC, com a minha insegurança não me consigo ver atuando na 

profissão. 

4-A sua escola oferece informação sobre os cursos da Universidade Federal do Ceará (UFC)? 

Quais são os meios de divulgação utilizados por esta instituição de ensino? 

Resposta: A única informação que temos é a feira das profissões e a divulgação que temos é 

só pela internet. 

5-Em sua opinião, e importante a divulgação da orientação profissional por parte da 

universidade junto á escola? ( Como visitas ás escolas, feiras das profissões, etc.?) E para 

você, quais seriam os meios de difusão de informação mais eficientes sobre os cursos da 

Universidade Federal do Ceará? 

Resposta: Sobre as informações da universidade junto a escolas, poderiam acrescentar 

também um jornal informativo com detalhes das profissões que as universidades podem 

oferecer com disciplinas a serem cursadas e o campo de trabalho de cada profissão, pois o que 

temos é só a revista que adquirimos na feira das profissões. 
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6- Seu nível de informação acerca do curso pretendido foi suficiente para sua escolha 

profissional? Se caso não seja suficiente, o que poderia ser feito para atender suas 

expectativas? 

Resposta: O meio de informação mais eficaz seria o jornal sequenciado com as informações 

importantes, pois para mim a internet é muito complicado o acesso, acredito que só assim 

atenderia a expectativa de todos os alunos do ensino médio. 

 

7.2.2 ESCOLA PARTICULAR 

PERGUNTAS E RESPOSTAS 

Aluno 1 

1-Você escolheu sua profissão? Qual? Se, caso não, em que área profissional pretende atuar? 

Resposta: A minha escolha foi a profissão de farmacêutico, pois é na área  da saúde que 

gostaria de atuar. 

2- Que outros fatores mais influenciaram ou podem influenciar em sua escolha profissional? 

(influência familiar? Aptidão pessoal? Motivos salariais?). Quais matérias você mais se 

identifica ou mais gosta? Isto influencia ou influenciou na escolha de sua profissão? 

Justifique? 

Resposta: A aptidão pessoal, o salarial são os motivos que mais me influenciaram para esta 

escolha. As matérias que mais gosto é Química e Biologia, mas não foi ás matérias que 

influenciaram na minha escolha. 

3- O que você conhece sobre a profissão que pretende para seu futuro? E como você se 

identifica na atuação desta profissão? 

Resposta: O que conheço desta profissão é suficiente na minha visão, dar para me imaginar na 

área da saúde, e me vejo atuando na farmácia desenvolvendo medicamentos, assim como  

atuando em hospitais. 

4- A sua escola oferece informação sobre os cursos da Universidade Federal do Ceará (UFC)? 

Quais são os meios de divulgação utilizados por esta instituição de ensino? 
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Resposta: Sim. A escola promove uma feira das profissões, com a participação de ex-alunos 

que estão cursando na universidade em diversas áreas. 

5- Em sua opinião, é importante a divulgação da orientação profissional por parte da 

universidade junto á escola? (Como visitas ás escolas, feiras das profissões, etc.?) E para 

você, quais seriam os meios de difusão de informação mais eficientes sobre os cursos da 

Universidade Federal do Ceará? 

Resposta: Sim, pois a coordenação da escola proporciona aos alunos as informações para a 

escolha de sua profissão como a feira das profissões e os testes vocacionais. 

6- Seu nível de informação acerca do curso pretendido foi suficiente para sua escolha 

profissional? Se caso não seja suficiente, o que poderia ser feito para atender suas 

expectativas? 

Resposta: Sim, foi o suficiente para a minha escolha profissional. 

Aluno 2 

1-Você escolheu sua profissão? Qual? Se, caso não, em que área profissional pretende atuar? 

Resposta: Medicina veterinária ou zootecnia, pois gosto muito de animais e quero atuar na 

área da saúde 

2-Que outros fatores mais influenciam ou podem influenciar em sua escolha profissional? 

(Influência familiar? Aptidão pessoal? Motivos salariais?) Quais matérias você mais se 

identifica ou mais gosta? Isto influência ou influenciou na escolha de sua profissão? 

Justifique? 

Resposta: A escolha profissional é uma mistura de muitos fatores, sobre tudo a aptidão 

pessoal e o salário, pois não tive influência de minha família, e minha matéria preferida é 

biologia e  esta matéria sim, influenciou de certa forma na minha escolha. 

3-O que você conhece sobre a profissão que pretende para seu futuro? E como você se 

identifica na atuação desta profissão?  

Resposta: Conheço pouco sobre a profissão, gostaria de ter mais informação para me 

identifico atuando com essa profissão, por tratar da assistência nas clinicas de animais, mas  

quanto as informações sobre o curso é só a feira das profissões que a escola promove. 
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4- A sua escola oferece informação sobre os cursos da Universidade Federal do Ceará (UFC)? 

Quais são os meios de divulgação utilizados por esta instituição de ensino? 

Resposta: A escola promove palestra de coordenador para listar resultados anterior, mas as 

informações sobre os cursos da universidade são poucas, pois a maior ajuda é para os alunos 

que procuram os cursos em mais destaque, a estes alunos sim, são passado como os 

profissionais podem atuar. 

5-Em sua opinião, é importante a divulgação da orientação profissional por parte da 

universidade junto á escola? (Como visitas ás escolas, feira das profissões, etc.?) E para você, 

quais seriam os meios de difusão de informação mais eficientes sobre os cursos da 

Universidade Federal do Ceará? 

Resposta: Sim. A feira das profissões promovida pela universidade é importantíssima para 

que os jovens conheçam melhor a sua futura profissão. Além disso, os sites também são 

eficientes nessa situação. Mais a escola não promove muito informação dos cursos, e a visita 

ao evento da feira na universidade o ano passado foi avisado no ultimo dia na ultima hora e o 

aluno se quiser vai por sua conta. 

6-Seu nível de informação acerca do curso pretendido foi suficiente para sua escolha 

profissional? Se caso não seja suficiente, o que poderia ser feito para atender suas 

expectativas? 

Resposta: As informações não foram suficientes. As escolas particulares dão prioridade aos 

cursos mais procurados, como medicina, direito, odontologia e psicologia, os outros tem 

pouca atenção. A atitude da informação deveria “sair” das próprias escolas, pois deveria 

promover palestra com profissionais de ramos diferenciados. 

Aluno 3 

1-Você escolheu sua profissão? Qual? Se, caso não, em que área profissional pretende atuar? 

Resposta: Sim, engenharia de alimentos,  fui me informar o que realmente fazia o 

profissional, e achei interessante trabalhar com o valor dos alimentos. 

2-Que outros fatores mais influenciam ou podem influenciar em sua escolha profissional? 

(Influencia familiar? Aptidão pessoal? Motivos salariais?) Quais matérias você mais se 
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identifica ou mais gosta? Isto influência ou influenciou na escolha da sua 

profissão?Justifique? 

Resposta: Nada me influenciou, pois minha família nem sabe o que quero fazer e o que 

gostaria de atuar na profissão, foi por aptidão e motivos salariais, e as matérias que mais gosto 

é Química e Biologia. Houve uma pequena influência pela identificação com as matérias 

facilitou a adaptação para o curso. 

3-O que você conhece sobre a profissão que pretende para seu futuro? E como você se 

identifica na atuação desta profissão? 

Resposta; Sei que posso atuar em indústrias, onde há uma maior área de trabalho, e nas 

pesquisas. È um curso que ainda está sendo reconhecido pelo o MEC, principalmente na área 

da pesquisa, mas o  interessante  mesmo e a possibilidade de criar novos alimentos. 

4-A escola oferece informações sobre os cursos da Universidade Federal do Ceará (UFC)? 

Quais são os meios de divulgação utilizados por esta instituição de ensino? 

Resposta: Quase nada é divulgada, a escola não promove nem um tipo de informação a 

respeito dos cursos da universidade a informação e apenas a feira da escola que nem tem tudo. 

5- Em sua opinião, é importante a divulgação da orientação profissional por parte da 

universidade junto á escola? (como visitas ás escolas, feiras das profissões, etc.?) E para você, 

quais seriam os meios de difusão de informação mais eficientes sobre os cursos da 

Universidade Federal do Ceará? 

Resposta: É de vital importância a orientação profissional que a escola e a universidade 

realizem projetos com esse objetivo, devendo iniciar no primeiro ano do ensino médio, pois 

quanto antes escolher a profissão, melhor para a preparação. O que sugiro e que a feira, 

palestras com os profissionais das áreas, debates, aulas na universidade tudo  isso vai ajudar 

bastante. 

6-O nível de informação acerca do curso pretendido foi suficiente para sua escolha 

profissional? Se caso não seja suficiente, o que poderia ser feito para atender suas 

expectativas?  
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Resposta: A informação que tenho não é suficiente, pois acredito que o meio mais eficaz é a 

internet, e eu não tenho nem idéia de como deveria ter essas informação que venha da internet 

pois as vezes pode ser duvidosa, o interessante mesmo é a palestra de profissionais da área. 

Aluno 4 

1-Você escolheu sua profissão? Qual? Se, caso não, em que área profissional pretende atuar? 

Resposta:  Psicologia, pois quero me sentir importante em ajudar as pessoas 

2-Que outros fatores mais influenciaram ou podem influenciar em sua escolha profissional? 

(Influência familiar? Aptidão pessoal? Motivos salariais?) Quais matérias você mais se 

identifica ou mais gosta? Isto influência ou influenciou na escolha de sua Profissão? 

Justifique? 

Resposta: Tenho aptidão pessoal. E as matérias que mais gosto é Português, redação e 

história, as matérias não me influenciaram em nada, pois a escolha da profissão foi feita pelo 

fato de identificar-me com a profissão. 

3-O que você conhece sobre a profissão que pretende para seu futuro? E como você se 

identifica na atuação desta profissão? 

Resposta: Conheço várias coisas das áreas na psicóloga, e o que posso trabalhar, como em 

clinica, hospital, colégios e indústrias etc. Só que minha família não apóia, pois acha que a 

profissão não dá dinheiro. Agora a matéria que gosto é sociologia e filosofia, a pena é que 

este ano a escola não tem nem uma destas disciplina. 

4-A sua escola oferece informação sobre os cursos da Universidade Federal do Ceará (UFC)? 

Quais são os meios de divulgação utilizados por esta instituição de ensino? 

Resposta: A escola não tem nem uma divulgação dos cursos da universidade, pois se o aluno 

quiser vai atrás e sai procurando, pois as escolas particulares só invertem nos alunos que 

gostam dos cursos de destaques. 

5-Em sua opinião, é importante a divulgação da orientação profissional por parte da 

universidade junto á escola? (Como visitas ás escolas, feiras das profissões, etc.?) E para 

você, quais seriam os meios de difusão de informação mais eficientes sobre os cursos da 

Universidade Federal do Ceará? 
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Resposta: A orientação é muito bem vinda, pois os alunos querem ter mais segurança do curso 

que vai fazer e eu tenho muita curiosidade na real de atuação do psicólogo,  melhor meio de 

informação acredito que  e  a internet, é o único meio de informação que temos mais próximo. 

6-Seu nível de informação acerca do curso pretendido foi suficiente para sua escolha 

profissional? Se caso não seja suficiente, o que poderia ser feito para atender suas 

expectativas? 

Resposta: Acredito que as informações que tenho são suficientes, mas acho que a escola 

deveria proporcionar palestras de pessoas que atuam na área, para clarear mais a mente e abrir 

mesmo um espaço de informação na escola, excelente e bem estruturado. 

Aluno 5 

1-Você escolheu sua profissão? Qual? Se, caso não, em que área profissional pretende atuar? 

Resposta: Sim meu curso é medicina 

2-Que outros fatores mais influenciam ou podem influenciar em sua escolha profissional? 

(Influência familiar? Aptidão pessoal? Motivos salariais?) Quais matérias você mais se 

identifica ou mais gosta? Isto influência ou influenciou na escolha de sua profissão? 

Justifique? 

Resposta: O que mais influenciou foi minha vontade de ajudar os outros, interesse pelo curso, 

e estabilidade da profissão. Eu gosto de biologia e história. As matérias me influenciaram um 

pouco, pois eu levei mais a serio o meu gosto por biologia, mas do que por história.  

3-O que você conhece sobre a profissão que pretende para seu futuro? E como você se 

identifica na atuação desta profissão? 

Resposta: Eu conheço algumas coisas do curso, como algumas matérias e o tempo de duração 

do curso, e também conheço um pouco da rotina de um médico. Eu me identifico ajudando as 

pessoas, e realizando procedimentos difíceis. 

4- A sua escola oferece informação sobre os cursos da Universidade Federal do Ceará (UFC)? 

Quais são os meios de divulgação utilizados por esta instituição de ensino? 

Resposta: Sim, uma feira das profissões todo ano e a orientação  vocacional. 
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5- Em sua opinião, é importante a divulgação da orientação profissional por parte da 

universidade junto á escola? (Como visitas ás escolas, feiras das profissões, etc.?) E para 

você, quais seriam os meios de difusão de informação mais eficientes sobre os cursos da 

Universidade Federal do Ceará? 

Resposta: Sim, a feira das profissões dos ex-alunos. 

6- Seu nível de informação acerca do curso pretendido foi suficiente para sua escolha 

profissional? Se caso não seja suficiente, o que poderia ser feito para atender suas 

expectativas? 

Resposta: Sim... 

Aluno 6 

1-Você escolheu sua profissão? Qual? Se, caso não, em que área profissional pretende atuar? 

Resposta: Sim, engenharia química, pretende atuar trabalhando na Petrobras. 

2-Que outros fatores mais influenciaram ou podem influenciar em sua escolha profissional? 

(Influência familiar? Aptidão pessoal? Motivos salariais?) Quais matérias você mais se 

identifica ou mais gosta? Isto influência ou influenciou na escolha de sua profissão? 

Justifique? 

Resposta: O que veio me influenciar foi o trabalho direto para Petrobras, é o melhor ramo 

para trabalhar no momento porque ganha dinheiro, e a matéria que gosto é química, pois meu 

pai me influenciou dizendo que é o curso do momento. 

3-O que você conhece sobre a profissão que pretende para seu futuro? E como você se 

identifica na atuação desta profissão? 

Resposta: Vejo-me atuando como analisador de petróleo, e também tem o atrativo do duplo 

diploma da França. 

4-A sua escola oferece informação sobre os cursos da Universidade Federal do Ceará ( UFC)? 

Quais são os meios de divulgação utilizados por esta instituição de ensino? 
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Resposta: A informação é só a feira das profissões do colégio, que é apenas alunos que 

passam na universidade e vem contar o que ver por lá, e acredito que o meio de informação 

mais eficiente é a palestra, pois a internet às vezes não é muito confiável 

5-Em sua opinião, é importante a divulgação da orientação profissional por parte da 

universidade junto á escola?(Como visitas ás escolas, feiras das profissões, etc.?) E para você, 

quais seriam os meios de difusão de informação mais eficientes sobre os cursos da 

Universidade Federal do Ceará? 

Resposta: É importante a orientação profissional para agente não se arrepender quando estiver 

por lá, (universidade) pois eu não conheço nada da feira das profissões da universidade, 

acredito que deve trazer mais segurança e maturidade. 

6-Seu nível de informação acerca do curso pretendido foi suficiente para sua escolha 

profissional? Se caso não seja suficiente, o que poderia ser feito para atender suas 

expectativas? 

Resposta: Acredito que poderia ser feito aulas experimentais para os alunos, a nível básico 

para que possamos sentir o funcionamento do serviço na prática, pois a escola é o maior meio 

de divulgação, mais inteiro e presente na vida do aluno que esta querendo uma segurança 

maior da profissão. 

 

 

 

 


