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Resumo: Este artigo faz parte do estudo desenvolvido no Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE), turma 2012/2013 que objetivou realizar um 
projeto de intervenção com alunos da 3ª série do Ensino Médio do Colégio Estadual 
Carlos Gomes – EFM, do município de Iguatu, região Oeste do Estado do Paraná-
Brasil. Por se entender que a fase da escolha da profissão acontece na 
adolescência e nesse período o jovem torna-se mais suscetível a um estado de 
desequilíbrio e insegurança, portanto, não se sente preparado para a escolha de 
uma profissão, ainda mais quando é submetido à pressão de uma sociedade que 
exige dele a independência e autonomia financeira, é que se idealizou essa 
proposta. O trabalho buscou orientar e proporcionar aos alunos momentos de 
reflexão sobre o trabalho e o mundo do trabalho. Discutiu-se as dificuldades 
encontradas na escolha de algumas profissões e como a escola pode contribuir para 
ajudar o aluno que nesse momento, se vê cercado muitas vezes de grandes 
incertezas quanto ao seu futuro profissional. Os resultados obtidos durante o projeto 
atestaram a importância da escola e, certamente dos professores, preocuparem-se 
com essa temática, uma vez que podem sim, interagir com os alunos prestes 
adentrar ao mundo do trabalho, por lhes fornecer subsídios para uma melhor 
escolha. 
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Introdução 

 

Esse artigo descreve a experiência desenvolvida na temática: “Os alunos do 

ensino médio e seus conflitos na escolha profissional”, realizado durante o 

envolvimento no Programa de Desenvolvimento Educacional (PDE) turma 2012-

2013, que oportunizou refletir sobre o mundo do trabalho com alunos do ensino 

médio da escola pública do Estado do Paraná. 

O trabalho foi realizado no Colégio Estadual Carlos Gomes, do município de 

Iguatu, região Oeste do Paraná – Brasil. Esse trabalho se deu por meio de uma 
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produção didática, onde objetivou-se discutir, refletir e orientar os alunos do Ensino 

Médio na escolha profissional, subsidiando-os com referências teóricas e 

ferramentas metodológicas que lhes permitissem interpretar as diferentes realidades 

do mundo do trabalho e assim poder melhor avaliar as possíveis escolhas de uma 

atividade profissional com maior segurança. 

A importância desse tipo de atividade com jovens adolescentes e que 

possuem perspectivas de adentrarem ao mundo do trabalho é extremamente 

relevante para a escola. No desenvolvimento das intervenções, buscamos identificar 

como os alunos do ensino médio do Colégio Estadual Carlos Gomes, se sentem ao 

serem pressionados no que diz respeito à escolha profissional. A pressão de ordem 

social vem de muitas fontes, podendo ser mais intensa ainda quando se origina na 

própria família ou vem dos amigos mais próximos, o que reveste a educação escolar 

de mais uma importante responsabilidade, a saber, a importância do papel da escola 

nesse processo de orientação e acompanhamento do jovem estudante no 

direcionamento de sua função produtiva na sociedade. 

O problema/objeto de pesquisa se deu pela experiência acumulada como 

profissional da educação que durante mais de três décadas, tenho atuando na 

escola como pedagoga, diretora e professora da escola pública. O trabalho, em 

especial com alunos do ensino médio, evidenciou a necessidade de uma proposta 

de atividade voltada à orientação profissional desses jovens, percebendo o quanto 

era, para eles, confuso esse momento de escolha, principalmente para os alunos 

que estão cursando os últimos anos do ensino médio, i.e., aqueles alunos que estão 

prestes a buscarem sua inserção no ensino superior.  

Ao ingressar no PDE (turma 2012-2013), não tive dúvidas de qual seria meu 

objeto de estudos, a saber, oportunizar junto a esse contingente de alunos um 

espaço para se poder discutir as expectativas e, inclusive, as angústias que 

acometem esses jovens estudantes quanto a escolha de uma futura profissão. Foi 

também significativo e merece destaque nesse texto, o envolvimento no Grupo de 

Trabalho em Rede (GTR), uma vez que se pode identificar que essa mesma 

preocupação era compartilhada com várias colegas de diferentes locais e escolas 

públicas do estado. Essas contribuições provindas das discussões no GTR 

somaram-se ao referencial teórico que se buscou para subsidiar as discussões 

preparatórias e que, posteriormente, fundamentaram o material que foi utilizado 

durante o trabalho de intervenção com os alunos. 



A preocupação com uma formação escolar que propicie ao aluno o seu 

direcionamento para o mundo do trabalho pode ser observada a partir da 

Constituição Federal de 1988, que evoca uma Educação que visa, entre outras 

coisas, oportunizar o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Assim, cabe questionar se 

a escola está de fato cumprindo seu papel no que diz respeito à orientação dos 

alunos para uma escolha profissional. Portando, questionou-se: quais as atividades 

que poderiam ser desenvolvidas na escola de forma a auxiliar nossos jovens na 

escolha de sua profissão futura? 

Para os profissionais que atuam no ensino médio, ocorre a preocupação 

quanto às escolhas profissionais feita pelos seus jovens alunos, uma vez que, na 

maioria das vezes, estão vivendo sua adolescência, sendo este um período da vida 

em que há o aparecimento de mudanças corporais e, principalmente emocionais, o 

que os torna mais suscetíveis às angustias, inseguranças e incertezas quanto a 

escolha da profissão, justamente por sofrerem uma carga acentuada de pressões de 

todos os lados. Corrobora com essa afirmação, as palavras de Bock (2002, p. 61) 

quando diz que “a pressão nos jovens ocorrem por estarem em desenvolvimento e 

estas características são universais e inevitáveis”.  

Esta forma de pensar a adolescência deve ser vista como algo natural, mas 

esta fase possui características que revelam: 

 

Rebeldia, desenvolvimento do corpo, instabilidade emocional, tendência a 
bagunça, hormônios, tendência à oposição, crescimento, desenvolvimento 
do raciocínio lógico, busca da identidade, busca da independência, enfim 
todas as características são equiparadas e tratadas da mesma forma, 
porque são da natureza humana. (BOCK, 2002, p. 61). 

 

Contribui também com essa descrição, o comentário feito por Soares e 

Lucchiari, quando dizem que esse período, o da adolescência: 

 

[...] é um momento do desenvolvimento da personalidade no qual acontece 
uma reorganização da identidade, permitindo a passagem do mundo infantil 
ao mundo adulto. O complexo de Édipo é recolocado em cena, assim como 
as identificações da primeira infância. Deste período de transformações, 
acompanhado de dúvida e de ansiedade, o adolescente busca uma saída 
que lhe permita encontrar, como adulto, seu próprio lugar na sociedade. 
(SOARES; LUCCHIARI, 1997, p. 79). 

 

Diante dessas colocações, pensar que o jovem adolescente não é 



fortemente pressionado na escolha de sua futura profissão é, no mínimo, 

desconsiderar que emocionalmente nossos jovens podem sofrer diante dessa 

necessidade que lhes é materializada pela sociedade em que vivem. Assim, não 

devem, principalmente os professores, aceitarem que esses jovens estão pura e 

simplesmente passando naturalmente por uma fase de suas vidas que geralmente é 

muito conturbada e repleta de conflitos existenciais, sem estarem sofrendo as 

pressões sobre sua vida profissional futura. 

A dificuldade de escolher uma profissão não é um problema exclusivo do 

adolescente, já que as decisões profissionais são comuns durante toda a vida. 

Contudo, é na adolescência que essa dificuldade se agrava mais, por ser a primeira 

vez em que ele se encontra numa situação desse nível e é cobrado por seus pares, 

principalmente no ambiente escolar e familiar, pois a escolha de uma profissão está 

diretamente ligada a questões de sobrevivência, status social, habilidades e 

competências, e que a decisão presente pode acarretar todo um projeto futuro de 

vida.  

Por isso, a instituição escolar não pode cruzar os braços. Ela deve orientar e 

auxiliar seus alunos a se desenvolverem plenamente, o que inclui o prosseguimento 

dos estudos para que tenham um projeto de vida. Nesse aspecto, as escolas, de 

uma forma geral, deveriam também se preocupar com a questão da futura vida 

profissional e oferecer a seus alunos subsídios para que eles possam amadurecer 

nesse sentido. Não só no sentido de conhecer as profissões, que são muitas, mas 

de proporcionar a eles um tempo para refletirem sobre o mundo trabalho, uma vez 

que muitos nunca pararam para pensar seriamente no assunto. Assim, a escola 

deve comprometer-se com essa etapa que é fundamental para auxiliar no processo 

de escolha de uma futura profissão. 

Toda escolha profissional deve ser revestida pelo debate dos aspectos 

individuais e sociais, trazendo à tona de um lado a dimensão multidisciplinar da 

questão, dos aspectos de interesses, aptidões, expectativas, desejos e valores, e de 

outro a dimensão interdisciplinar, ou seja, dos aspectos que caracterizam o contexto 

dos fatores políticos, econômicos e sociais.  

Para isso, Giacaglia e Penteado (1996) reforçam a necessidade de 

direcionamento para o adolescente que se encontra nesse momento de decisão 

quando dizem que: 

 



Sem nenhuma assistência os alunos tendem a escolher, com critérios 
fantasiosos, profissões da moda, acreditando que elas propiciarão excelente 
mercado de trabalho ou lhes proporcionarão autos rendimentos. Costumam 
ainda optar pelas profissões mais conhecidas que, por este motivo, 
geralmente têm o mercado mais saturado. Por outro lado, há profissões 
igualmente importantes e interessantes, as vezes novas, que deixam de 
merecer a atenção dos jovens, quando estes são deixados a própria sorte. 
Às vezes ocorre ainda que algumas profissões são escolhidas apenas pelo 
nome sem que a pessoa saiba exatamente o que o profissional faz e em 
que circunstancias. (GIACAGLIA; PENTEADO, 1996, p. 112). 

 

Considerando as afirmações das autoras e todo o trabalho preparatório para 

as discussões e reflexões realizadas com os alunos do Colégio Estadual Carlos 

Gomes, ficaram evidentes a necessidades de se propiciará esse espaço reflexivo na 

escola. 

 

Descrição do percurso 

 

O trabalho foi realizado a partir do aporte teórico que fundamentou tanto o 

projeto de pesquisa quanto o material didático preparado para fomentar as 

discussões sobre o contexto em que vive o jovem do ensino médio e os dilemas 

enfrentados para fazer a escolha da profissão que irá, na maioria das vezes, 

perdurar para a vida toda.  

Para se evidenciar como os alunos se veem pressionados pela escolha da 

profissão foram utilizados diversos recursos e instrumentos. Dentre esses 

instrumentos, foi utilizado o questionário com questões semi-estruturadas, leituras 

de diferentes gêneros textuais que trabalhavam com a temática “Mundo do 

Trabalho”. Foram utilizados outros recursos como os de audio-visuais, 

documentários e filmes, além de seções de discussão e debates reflexivos. O 

trabalho culminou com a visita dos alunos envolvidos no projeto nas dependências 

da: Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, em seu campus sede, 

a saber, o campus de Cascavel; Faculdade Assis Gurgacz (FAG); União 

Educacional de Cascavel – Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel 

(UNIVEL). 

A atividade que envolveu o desenvolvimento da intervenção pedagógica na 

escola junto com os alunos da 3ª Série do Ensino Médio do Colégio Estadual Carlos 

Gomes, foi programada a partir de nove ações para que pudesse atender aos 

objetivos propostos. A primeira ação teve início com a apresentação do projeto da 



unidade didática aos professores, funcionários, equipe pedagógica e direção que 

estavam reunidos para a Semana Pedagógica. Nessa ocasião foi exposto o projeto 

e se destacou a necessidade de um maior envolvimento da comunidade escolar 

nessa proposta, uma vez que todos estão envolvidos com o trabalho pedagógico 

realizado neste colégio. Essa reflexão inicial foi importante, pois se observou que a 

temática, e as atividades propostas para serem executadas, vieram ao encontro do 

anseio de outros profissionais, recebendo com isso, significativo o apoio. 

No período de explanação, foi relevante expor que durante um longo período 

da história, acreditou-se que essa escolha era apenas objeto da vontade, dos 

interesses e das aptidões do indivíduo e que, baseados em suas possibilidades 

individuais e em seus desejos, o indivíduo teria sucesso em sua decisão. Essa 

escolha, enquanto objeto da orientação, ficava restrita as aptidões naturais e aos 

interesses manifestados, logo, bastava apenas o sujeito “descobrir” quais eram 

essas aptidões para que a orientação ocorresse. 

Os procedimentos e instrumentos para a intervenção pedagógica nessa 

escolha eram baseados principalmente nos testes vocacionais, que identificavam os 

aspectos determinantes da personalidade do indivíduo. Essa visão de 

aconselhamento restrita a uma sondagem de aptidões como única justificativa para 

uma escolha profissional foi utilizada durante muitos anos. Contudo, Giacaglia e 

Penteado afirmam a transposição desse momento: 

 

Por outro lado, nas sociedades modernas, essa escolha é extremamente 
difícil e, como a mesma deve ser feito cedo pelo jovem, este necessita, 
cada vez mais de orientação especializada e eficiente para tarefa tão 
relevante quanto complexa e que na escola é responsabilidade do 
Orientação Educacional. (GIACAGLIA; PENTEADO, 1996, p. 111). 

 

Desde os tempos mais remotos como a época de Platão, já havia uma 

distinção entre aqueles jovens que, ao cursarem a escola de oficiais, demonstravam 

determinadas habilidades que os distinguiam para a ocupação de determinados 

postos elitizados de trabalho. Esse histórico, já revelava que a educação, ou seja, a 

escola, sempre teve uma função importante no direcionamento da atividade 

laborativa de seus jovens alunos para sua inserção na sociedade. Prova disto, 

Platão já dizia que: 

 

[...] quem desejar adquirir capacidade seja no que for, deve começar desde 



criança, tanto nos brinquedos como em ocupações séries e em tudo o que 
se relacionar com esse objetivo. Assim, o menino que aspirar a ser de futuro 
um bom lavrador, ou um construtor capaz, deverá ocupar-se com 
brinquedos relacionados com a construção de castelos de criança, e no 
caso do lavrador com trabalhos na terra, devendo os respectivos 
educadores fornecer a cada um deles pequenos instrumentos de trabalho, 
feitos sob modelos dos verdadeiros e providenciar para que eles aprendam 
com antecedência tudo o que precisarão saber. Desse modo, brincando, 
aprenderá o futuro construtor a medir e a usar a trena; o guerreiro, a 
cavalgar e a fazer qualquer outro exercício, devendo o educador esforçar-se 
pó dirigir os prazeres e os gostos das crianças na direção que lhes permita 
alcançar a meta à que se destinarem. (PLATÃO, 1980, s/p).  

 

Portanto a escola, inserida em seu contexto histórico e social, sempre 

necessitou produzir ações que levassem os alunos para adentrarem ao mundo do 

trabalho.  

A sequência do trabalho oportunizou o primeiro encontro com os alunos, 

objetos diretos do projeto de pesquisa e da intervenção proposta. Esse trabalho teve 

como objetivo provocar nos alunos a reflexão sobre o trabalho na sociedade. Para 

essa etapa foram elaboradas laminas no PowerPoint que, de forma direta, 

apresentaram as seguintes questões: O que é o trabalho para você? E que 

expectativas você tem para o seu futuro trabalho?  

Essas questões visavam estimulá-los a refletirem sobre o mundo do trabalho 

em nossa sociedade capitalista. Para contribuir com essas reflexões, os alunos 

assistiram a um documentário intitulado: Trabalho e Profissão, material produzido 

pela Ecce Homo. Após assistirem ao documentário os alunos, em grupo, puderam 

pensar e estabelecer um diálogo sobre alguns temas que lhes foram propostos, 

como:  

– O trabalho enobrece e dignifica o homem! Você concorda com esta afirmação? 

Por que?  

– Você concorda com a opinião das pessoas que dizem que em nosso país, há 

muita gente que não gosta de trabalhar?  

– Ao escolher a profissão, o que deve pesar mais, o lado econômico ou a 

realização profissional?  

– Existe um trabalho mais importante que o outro e que, portanto deva ser mais 

valorizado?  

– Em nosso país, as chances profissionais são iguais para homens e mulheres?  

– Há profissões que são mais adequadas aos homens ou as mulheres?  

– No mundo moderno, uma pessoa que conclua um curso superior pode dizer que 

está formado profissionalmente?  



– Os trabalhadores de maneira geral, tem consciência de seus direitos e de sua 

importância para a sociedade ou são alienados? 

Dada à relevância dos questionamentos, a atividade oportunizou discutir e 

ouvir os alunos sobre suas expectativas em relação ao trabalho. Destacou-se as 

categorias importantes como: manipulação pela via do trabalho, emancipação pela 

via financeira, questões determinantes que estão direta e indiretamente relacionadas 

às escolhas profissionais. O assunto gerou controvérsias entre os grupos no 

momento de partilharem seus pontos de vistas e opiniões, demonstrando terem uma 

posição crítica do assunto e não uma mera resposta do senso comum. 

Pode-se afirmar que os resultados desse primeiro encontro com os alunos 

foram produtivos, uma vez que, além de gerarem questionamentos e discussões 

provocativas, essa participação ativa dos alunos foi decisiva para a sequência do 

trabalho uma vez que, notadamente, a temática, que os envolvida diretamente, 

estimulou-os para os próximos encontros. 

Para iniciar as atividades do segundo encontro com os alunos, inicialmente 

se fez uma apresentação detalhada de todas as etapas do trabalho que seria 

desenvolvido e que o encontro anterior, com a formulação das questões 

provocativas, tinha mesmo o objetivo de estimulá-los a refletirem sobre a importância 

do trabalho e de se ter uma profissão em nossa sociedade. Após esse diálogo 

introdutório, assistimos ao vídeo: A escolha da profissão sobre o mundo do trabalho.  

O trabalho com o vídeo foi pano de fundo para a realização posterior de uma 

pesquisa de interesses. Para isso, foram elaboradas questões que continham 

indagações sobre quais são os fatores que o influenciam na escolha de uma 

profissão; que profissões os alunos almejam ter; quais as condições de trabalho de 

algumas profissões, entre outras. A discussão decorrente dessa provocação 

favoreceu que o aluno pensasse em suas futuras escolhas profissionais.  

Digno de nota é que enquanto respondiam às questões, alguns alunos 

procuravam ajuda para esclarecer ou pedir a outro qual era sua opinião, uma 

demonstração evidente de que se encontram, nessa fase etária e escolar, com 

muitas incertezas quanto ao futuro profissional. 

Houve também aqueles que não se manifestavam espontaneamente, i.e, 

somente interagiam quando solicitados por mim. Pode-se teorizar, entre outras 

coisas, que essa não participação possa estar vinculada a uma escolha de profissão 

que não seja muito comum entre os demais colegas ou que não tenha tanto status 



uma vez que Giacaglia e Penteado (1996) comentam sobre a individualidade dessas 

escolhas: 

 

um aspecto fundamental na vida das pessoas que elas geralmente se 
apresentam e se definem pela respectiva profissão, com maior ou menor 
orgulho, conforme o caso. Além dessas há inúmeras outras razões pelas 
quais a escolha de uma profissão adequada torna-se um dos projetos mais 
significativos na vida de cada um. (GIACAGLIA; PENTEADO, 1996, p. 199). 

 

O encontro seguinte buscou pesquisar sobre as profissões mais desejadas 

pelos alunos, levando em consideração as ofertas de trabalho disponíveis em nossa 

região. Esse trabalho também previa discutir qual a área de atuação de algumas 

profissões e como as profissões, de um modo geral, vêm se comportando no atual 

mercado de trabalho. Neste momento, os alunos puderam identificar e conhecer 

algumas diferentes formações e atuações profissionais. Para essa significativa 

etapa, buscou-se, no material elaborado por Vial (2013), um questionário pré-

elaborado que, segundo o autor, pode auxiliar na escolha de um posto no mundo do 

trabalho. 

 

a) Ambiente de trabalho: você prefere trabalhar em ambientes abertos ou 
fechados? Na cidade ou no campo? Ambiente formal ou informal? 
Cooperativo ou competitivo? Sozinho ou em equipe? 
b) Leve em conta também os conteúdos de trabalho, quer dizer, com o que 
você quer trabalhar? Papéis? Pessoas? Animais? Maquinas? Livros? 
Plantas? 
c) E que atividades você quer desenvolver? Intelectuais ou manuais? 
Calmas ou agitadas? Prefere resolver problemas ou fazer pesquisa? Liderar 
ou ser liderado?  
d) E quanto a rotina de trabalho, o que você considera melhor? Movimentar-
se muito ou pouco? Trabalhar em horário fixo ou flexível? Viajar com 
frequência ou raramente?  
e) O que você considera mais importante obter com o seu trabalho? 
Conhecimento? Estabilidade financeira? Liberdade? Poder? Superação 
pessoal? (VIAL, 2013, s/p). 

 

Essa atividade promoveu uma nova rodada de discussões sobre diferentes 

profissões. Algumas dúvidas evidenciadas no primeiro encontro realizado com os 

alunos foram redimidas a partir dessa nova reflexão. Isso pode ser identificado pela 

fala de um dos alunos: “nunca haviam pensado em tantas coisas juntas e ao mesmo 

tempo tão importantes que deveriam ser levadas em consideração na hora de fazer 

uma escolha profissional”.  

O quarto encontro teve como objetivo desenvolver trabalho em grupo para 

que os alunos pudessem estudar e refletir sobre os dados gerados na pesquisa que 



explorou a área de interesse quanto ao exercício de uma profissão. Nesse encontro 

foi oportunizado um texto da Psicóloga Selma Di Julio intitulado: “Conhecer a si 

mesmo” de Selma Di Julio. O objetivo do texto foi o de fazê-los observar a si 

próprios, uma introspecção para sabermos quem somos realmente, e não ser 

somente um nome ou um profissional, mas sim sermos alguém que se descobre 

através da abertura de novos espaços, aprendendo a ser mais confiante, jogando 

rótulos impostos e descartando velhas crenças.  

Essa atividade propiciou que os alunos fizessem uma revisão de seus 

interesses de suas motivações e, inclusive, que pudessem avaliar traços, elementos 

constitutivos de sua personalidade individualizada. Para dinamizar esse trabalho 

ainda mais, foi apresentado um jogo de palavras onde deveriam expressar suas 

ideias, sentimentos e conhecimento a respeito do que lhes era questionado, 

deixando-os mais receptivo para uma nova dinâmica que fora preparada. 

Essa nova dinâmica visava identificar as reações dos alunos quanto a 

algumas profissões, levando em consideração a prioridade de cada um quanto à 

escolha de sua profissão, pois ao final teriam que escolher, em cada uma das 

profissões apresentadas, pontos fortes e pontos fracos que indicassem um caminho 

mais direto para sua realização pessoal enquanto um futuro profissional.  

Para isso, foram elencadas algumas profissões e, para essa atividade, foi 

utilizado o laboratório de informática. A tarefa propunha que, em ordem de 

prioridade, os alunos escolhessem duas profissões, levando em conta o material 

elaborado por Vial (2013) que fora utilizados na aula anterior. Teriam que pontuar, 

em cada uma das profissões, aquilo que consideravam, em caráter individual, os 

pontos fortes e pontos fracos determinantes para que pudessem escolher uma 

atuação profissional futura. 

Para o quinto encontro, houve a preocupação em fortalecer o discurso a 

cerca de uma escolha profissional mais consciente. Para isso, foram estimulados a 

compreenderem como o autoconhecimento, o acesso à informações sobre o 

mercado de trabalho, as especificidades da profissão desejada e, principalmente, 

onde o como se dá a formação para determinados postos de trabalho, foram 

retomados nesse encontro. 

Nessa atividade os alunos puderam fundamentar as escolhas, aprofundando 

informações como: duração do curso que desejavam; instituições que ofertam 

determinados cursos que foram listados nos encontros anteriores; acesso a esses 



cursos; competitividade nos cursos; a profissão e o mercado de trabalho. 

Novamente, essa atividade proporcionou a apresentação de várias profissões, num 

momento de diálogo e troca entre os alunos.  

Essa atividade proporcionou que se usasse novamente o laboratório de 

informática, uma vez que, aos pares, os alunos passaram a buscar as informações 

para fundamentar suas escolhas, como: diferentes instituições de ensino superior; 

os cursos que são ofertados; as disciplinas que determinados cursos estudam; 

período de integralização do curso; mercado de trabalho e outras informações que 

concentravam o maior número de seus interesses. Também se disponibilizou aos 

alunos, revistas e folders que continham sites e endereços eletrônicos que os 

auxiliassem na busca de informações para poderem compartilhar com as demais 

duplas. 

O sexto encontro buscou propiciar um aprofundamento de algumas 

profissões de interesse dos jovens e de lhes fornecer dados acerca do mercado de 

trabalho dessas profissões. Esse encontro objetivava que o aluno pudesse, com o 

conjunto de informações trabalhadas, construir sua melhor forma de análise de suas 

aptidões, seus desejos e aliado ao campo de oportunidades de trabalho que a região 

lhe permite. Trabalhou-se também o que está envolvido em buscar uma profissão 

cuja formação e o mercado de trabalho estão distantes de sua localidade. 

Para discutir como é importante termos objetivos profissionais e, claro, lutar 

para podê-los alcançar, foi trabalhado nesse encontro o filme: Quase Deuses. Para 

descontração e para fazê-los repensar sobre o que somos e o que queremos ser, 

fugimos um pouco do roteiro das reflexões sobre o trabalho, uma vez que o filme, 

que inclusive trata de uma história real, oferece margem para uma gama de 

discussões. Os comentários que ofereceram sobre o filme sintetizaram que não de 

deve desistir dos sonhos, por mais difícil e distante que pareça e de mostrar que 

somos capazes quando temos um objetivo na vida.  

Além de não terem deixado de comentar sobre os aspectos negativos que o 

filme aborda como, o racismo que ficou evidente em vários momentos, em contra 

partida, foram mencionados os aspectos positivos como: a força de vontade, 

entusiasmo no trabalho, humildade, perseverança, reconhecimento sem se 

aproveitar de nada ou de ninguém, entre outros aspectos comentados pelos alunos. 

O sétimo encontro teve como objetivo promover maior aproximação dos 

alunos com alguns profissionais disponíveis no município como: professor, dentista, 



psicólogo, agrônomo, nutricionista, enfermeiro e uma técnica em enfermagem que, 

de uma forma ou outra, puderam esclarecer dúvidas, curiosidades e dialogar em 

diferentes níveis de interesse dos alunos. Esse momento, seguramente, pode 

contribuir para direcionar e fundamentar a possível escolha profissional de alguns 

dos envolvidos no trabalho. Isso porque, os profissionais convidados relataram suas 

experiências no exercício da profissão, responderam aos questionamentos dos 

alunos a cerca de seus interesses e dúvidas como: características e condições da 

profissão, salário base da carreira, perspectiva de crescimento na atividade 

desenvolvida na área; dificuldades, barreiras e limites no exercício, realização 

profissional, entre outras questões. 

É importante destacar que nessa atividade, mesmo não sendo profissões 

que interessavam a todos diretamente, os alunos demonstraram interesse e respeito 

aos convidados palestrantes. O diálogo entre as partes foi significativo para os 

alunos, onde eles apontaram o conhecimento já discutido nos encontros anteriores, 

o qual reafirmava que cada profissão tem várias áreas de atuação, que é preciso 

ficar atento na hora de escolher um curso ou a profissão. Procurar informar-se sobre 

as disciplinas que vai estudar no curso que pretende cursar, mas também saber 

conciliar o exercício de uma atividade profissional com os gostos, sonhos, 

habilidades e dificuldades possíveis de serem encontradas. 

Fez parte também das ações desenvolvidas no trabalho a visita a 

Universidades, Faculdades e Escolas Técnicas. Essa etapa buscou também 

contribuir com o jovem em formação uma vez que oportunizou que conhecessem, in 

loco, alguns dos espaços formativos da carreira profissional. Estas visitas foram 

previamente agendadas e, inclusive, em uma delas, estava ocorrendo a Feira de 

Profissões, oportunidade que os alunos tiveram de percorrer estandes de diferentes 

áreas e conversarem com os seus respectivos profissionais, alunos em graduação, 

professores e profissionais em exercício. 

Em uma outra visita, os alunos puderam conhecer os cursos ofertados, 

fazendo a apresentação acerca das necessidades do mercado de trabalho, além de 

uma breve colocação a respeito do Enem, vestibular e a importância da redação no 

processo de ingresso na entidade. Os conhecimentos foram de grande valia, pois 

veio acrescentar um maior número de informações ao trabalho até então realizado. 

Os alunos também tiveram a oportunidade de conhecer alguns cursos em forma de 

oficinas, laboratórios e conversarem diretamente com os alunos, futuros 



profissionais das diferentes áreas de trabalho. 

Esta atividade provocou um encantamento sobre a estrutura e organização 

das instituições de ensino superiores, mesmo que para muitos desses alunos, 

devido às dificuldades sócio-econômicas a que estejam submetidos, seja um sonho 

não realizável, porém cabe ao ensino médio e aos profissionais da educação o papel 

de ajudar e sensibilizar sobre essas ou outras possibilidades de forma a transporem 

esse efeito negativo que nossa sociedade excludente já inculca nos alunos oriundos 

de camadas mais carentes de nossa população. 

O último encontro teve como objetivo avaliar e refletir sobre as ações, que 

foram realizadas em forma de seminário, os resultados promoveram, a análise dos 

conteúdos trabalhados, bem como das atividades desenvolvidas, atendendo desta 

forma aos objetivos traçados. 

 

Considerações Finais 

 

A realização deste trabalho, fez com que se retomasse os aspectos da 

orientação educacional, momento este muito prazeroso e que deu excelente 

resultados, complementando uma lacuna, que estava vazia em minha escola e, 

acredito, que também em muitas outras instituições de ensino, fato este evidenciado 

nos compartilhamentos dos professores que participaram do GTR. 

Acredito que a falta, e estou falando não somente de orientação, mas do 

diálogo mesmo, de um espaço que possa se discutir com os alunos a escolha da 

profissão seja uma falha das instituições de ensino médio. Contudo, acredito sim 

que os profissionais da Equipe Pedagógica, em especial, podem efetivar esta prática 

que leve a escola pública como um tudo, a pensar e agir sobre essa temática. 

Neste sentido, as ações aqui apresentadas podem ser adequadas a cada 

realidade, pois para a sua efetivação deve-se buscar parceiros e apoio dentro da 

própria instituição. É um processo demorado, porém quando planejado e indicado 

como uma ação necessária na organização pedagógica, pode estabelecer relações 

diretas com as disciplinas de História, Filosofia, Sociologia, Língua Portuguesa e, 

obviamente,  todas as disciplinas escolares tem a contribuir com essa preparação do 

jovem estudante do ensino médio para o ingresso no mercado de trabalho de uma 

forma mais consciente. 

Assim, referendo que todo o professor que atua no ensino médio, tem a 



função de se preocupar com as informações acerca da formação profissional, 

possibilitando desta forma aos alunos, ações que possam pelo menos amenizar 

suas dúvidas e angustias dentro de um quadro realístico de suas possibilidades.  

Em relação aos resultados apresentados na proposta desenvolvida, vivenciei 

e percebi a importância dos professores pedagogos em motivar os demais 

professores, a equipe e a direção, na continuidade desse projeto para os próximos 

anos, pois, mesmo sabedora das angustias que acometem o adolescente do ensino 

médio que está prestes a adentrar ao mundo do trabalho, não dispunha dos 

referenciais teóricos que foram utilizados durante esse trabalho para poder 

sistematizar ações pudessem contribuir, ainda mais, na formação de nossos alunos. 

Para exemplificar, digo como foi oportuno saber, pela via da psicologia, 

como os jovens são afligidos por essa decisão acerca da escolha profissional. A 

pesquisadora Levenfus (1997) que buscou em Freud, uma importante afirmação de 

como a escolha de uma profissão é significativa para um indivíduo, me ensinou que: 

 

Com respeito a ‘trabalho’, (Freud, 1930) coloca que ‘nenhuma outra técnica 
para a conduta da vida prende o indivíduo tão firmemente a realidade 
quanto à ênfase concedida ao trabalho, pois este pelo menos fornece-lhe 
um lugar seguro numa parte da realidade humana’ [...]. A atividade 
profissional constitui fonte de satisfação especial se for livremente 
escolhida, isto é se por meio de sublimação, tornar possível o uso de 
inclinações existentes, de impulsos instintivos persistentes ou 
constitucionalmente reforçados (LEVENFUS, 1997, p.63-64). 

 

O trabalho realizado com os alunos propiciou uma feliz constatação, agora, 

no final do ano letivo,onde se pode constatar que muitos que estão preparando-se 

para o vestibular, Enem, e outros simulados, se mostram mais seguros e confiantes, 

pois estão interessados na procura por informações durante essa preparação, 

preocupados com as particularidades de cada processo seletivo. 

Outra constatação que considero importante foi à interação que tivemos 

durante este tempo, garantindo uma maior aproximação junto aos alunos, 

reforçando a necessidade de que a escola oportunize ações que os envolvam em 

temáticas que lhes cobrem participação ativa porque sentem que a escola, seus 

professores, de fato, estão preocupados com o seu futuro, e não somente em fazê-

los passar pela escola. 

Quanto a minha participação no PDE penso que foi uma oportunidade ímpar, 

pois através desse tempo de estudos, leituras e convivência com colegas e 



profissionais de minha área, pude muito aprender. Poder voltar a uma Universidade 

foi muito prazeroso uma vez que tive de romper com muitas barreiras e descobrir 

que tinha muito o que aprender ainda, principalmente na área tecnológica que para 

mim foi uma das dificuldades maiores até então e que foram sendo superadas 

sempre com o auxílio de meus colegas pedagogos e profissionais que estavam ali 

para nos ensinar.  

Destaco que foi através desse programa que pude levar para minha escola o 

projeto que achava necessário e importante ser trabalhado, o de criar um espaço de 

discussão e reflexão que favorece ao jovem pensar em suas opções profissionais e 

estar discutindo os processos que permeiam a escolha profissional bem como os 

principais fatores que podem influenciar nesta opção e também fazer com que os alunos 

possam, nesse espaço, buscar informações sobre as profissões que almejassem seguir. 

E o mais gratificante foi ver que o trabalho foi realizado, de repente não com a 

grandiosidade como foi pensado, mas tal qual um caminho a ser percorrido, esse projeto 

poderá ser melhorado, a cada ano, com novas atividades, com o engajamento de outros 

colegas. Com suas ideias, sugestões e, principalmente, com o envolvimento cada vez 

maior dos alunos. 
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