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Introdução

Tem-se observado nas últimas décadas, que o forte 
desenvolvimento tecnológico tem gerado a necessidade 
por novas profissões, adaptações de antigas profissões 
às necessidades atuais da sociedade e ainda tornado 
obsoletas outras, que nem chegamos a conhecê-las.
Afinal, a própria organização do trabalho, cada vez 
mais competitiva, é ainda afetada pelas novas 
tecnologias de produção, implicando em uma formação 
mais “intelectualizada”, voltada para um novo perfil de 
trabalhador, com mais flexibilidade de raciocínio, mais 
habilidades cognitivas e comunicativas [1]. Somado a 
tudo isso, observa-se uma grande dificuldade dos 
jovens oriundos do ensino público [2], em escolher o 
caminho para a universidade, principalmente devido à 
auto-exclusão [3], quando deixam de se inscrever no 
vestibular. Se as questões objetivas permitirem superar 
o imediatismo de inserir-se no mercado de trabalho, tão 
logo cumpra a etapa do ensino médio, o jovem, agora 
diante do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), 
como forma de ingresso ao ensino superior, ainda 
precisa tomar uma decisão urgente por sua trajetória 
profissional, pelo curso superior a escolher.

Diante desse contexto, decidir entre as diversas 
opções possíveis, no entanto, não é tarefa simples. E no 
caso dos adolescentes, a inexperiência, a insegurança e 
uma personalidade em construção [4], aliada à falta de 
capital informacional sobre o ensino superior tornam a 
decisão ainda mais complexa. Dessa forma, a escolha 
profissional depende de vários fatores [5], dos quais 
podemos citar aqueles que repercutem nas expectativas 
com relação ao futuro e fatores como a maturidade para 
a escolha profissional.

De acordo com Neiva [4], a maturidade para a 

escolha de uma profissão pode ser compreendida em 
termos das atitudes e conhecimentos do sujeito. Nesse 
sentido, a atitude depende do quanto o jovem esta seguro 
na sua escolha (determinação), do seu engajamento no 
processo de escolha (responsabilidade) e quanto essa 
escolha se dá de maneira independente de fatores externos, 
como familiares, professores, amigos, mídia, etc. Por sua 
vez, o conhecimento é relativo tanto à percepção de si 
mesmo para a escolha profissional, como interesses, 
habilidades e valores; quanto ao contexto educativo e 
sócio-profissional, o que poderíamos chamar de capital 
informacional, como as instituições educativas e seus 
exames de seleção, profissões, do mercado de trabalho, etc.
Nesta perspectiva, a proposta deste artigo é analisar entre 
jovens de escolas públicas, decididos em seu percurso 
profissional, até que ponto a escolha pelo curso superior é 
afetada pela maturidade, com foco no capital 
informacional [2], sobre o exame de seleção, os cursos e as 
instituições de ensino superior. 

Material e métodos

O presente estudo, constituinte do Projeto Caravana de 
Saberes (PRAE/UFRPE), visa dimensionar os fatores 
relevantes para a escolha do curso de ensino superior dos 
estudantes das escolas públicas, contribuindo assim com a 
questão da democratização do ensino superior público, que 
o Programa Conexões de Saberes na UFRPE 
(SECAD/MEC) se propõe a problematizar. O trabalho foi 
desenvolvido a partir de uma perspectiva interpretativa, 
utilizando-se uma abordagem metodológica qualitativa. A 
técnica utilizada baseia-se na coleta de dados, feita a partir 
de uma entrevista, pautada por um questionário, composto 
por 10 questões abertas para identificar os fatores 
relevantes para a escolha do curso das Instituições Federais 
de Ensino Superior (IFES). 



Este questionário foi aplicado aos alunos de escolas 
públicas que visitaram a 5ª Feira de Profissões da 
UFRPE (Figura 1). Os alunos entrevistados que 
compõem nossa amostra obedeciam aos seguintes 
critérios: estavam inscritos no ENEM, afirmaram estar 
preparados para fazer o exame, e estavam certos quanto 
à escolha de que curso superior seguir. Os dados aqui 
analisados foram coletados através das perguntas do 
questionário que visavam determinar o curso superior e 
a justificativa por sua escolha. A partir destes dados, 
buscamos inferir dos fatores identificados como a 
escolha do curso superior é afetada por aspectos 
relativos à maturidade, como o capital informacional.

Resultados

   A entrevista foi feita com 226 alunos matriculados e 
egressos do 3º ano do ensino médio da rede pública de 
ensino, durante a 5ª Feira. Do total de entrevistados 
identificou-se que 84 alunos, aproximadamente 37,2%,
dos entrevistados, inscreveram-se no ENEM e sentiam-
se preparados para prestar o exame, decididos quanto 
ao curso que pretendem seguir carreira. Os fatores mais 
citados por esse grupo para a escolha do curso foram: 
afinidade com o curso, com 39,2% das citações; 
considerar fácil a matéria básica do curso, 35,7% das 
justificativas; conhecer bem o curso, 25% das menções; 
mercado de trabalho amplo, 21,4% das citações. Por 
outro lado, os fatores que menos tiveram participação 
no processo de escolha desse grupo de alunos foram: 
ter o apoio da escola, com 9,5%; ter apoio da família, 
4,7%; motivação dos professores, 3,5% das referências. 
Dos fatores majoritários, podemos classificá-los como 
sendo relativos ao capital informacional: “afinidade 
com o curso”, “conhecer bem o curso” e o “mercado de 
trabalho amplo”. Mas o fator “considerar a matéria
fácil” parece ser relativo à percepção do sujeito de sua 
trajetória escolar, uma espécie de auto-conhecimento. 
Em contrapartida, dentre os aspectos menos relevantes, 
o “apoio da escola”, “apoio da família” e “motivação 
dos professores” podem ser compreendidos como 
fatores atitudinais de independência.

Discussão

Diante dos resultados, o grupo de alunos 
entrevistados, decididos em sua trajetória profissional, 
apresenta uma escolha profissional pautada 
principalmente no limitado capital informacional, que 
dispõem a cerca do ensino superior. Afinal, a 
“afinidade com o curso” e “conhecer bem o curso” 
indicam que o jovem teve algum acesso a informações 
sobre o ensino superior, mas os fatores “mercado de 
trabalho amplo” e “considerar a matéria fácil” 
combinados indicam que esse capital informacional não 
permite uma escolha, mais autodeterminada da futura 
profissão. Pois, não é destacado pelo grupo um 
conhecimento mais qualificado acerca do ensino 

superior, como por exemplo, perfil profissional e campos 
de atuação. Os sujeitos parecem assim ser dependentes de 
fatores facilitadores de sua inserção no mercado de 
trabalho, em um claro indicativo que o grupo ainda sofre de 
algum tipo de auto-exclusão. Por outro lado, o grupo ao 
apresentar que suas escolhas não dependem do “apoio da 
escola”, “apoio da família” ou da “motivação dos 
professores”, parece indicar que a escola pública e seus 
professores deixam a desejar na qualificação da escolha 
profissional dos alunos e que a família parece também não 
participar de maneira relevante nesta escolha. 

E assim a escolha pouco determinada, madura ou
consciente da futura profissão tem dificultado inclusive a 
permanência desse jovem oriundo da escola pública no 
ensino superior [6], principalmente devido à troca de 
cursos, antes de concluí-lo e ao próprio abandono do curso. 
E ao final dessa etapa, acabam por seguir para um mercado 
desinteressante e de rendimento muito abaixo de sua 
trajetória acadêmica precedente [7].

Para minimizar essa situação, na perspectiva de 
democratizar o acesso de jovens de origem popular na 
UFRPE, é necessário que iniciativas de orientação 
profissional, como a Feira (Figura 2), ocorram nas escolas 
públicas, de modo a promover o capital informacional, 
acerca do ensino superior. Essa promoção também poderia 
ocorrer através dos meios de divulgação em massa, como 
TV e rádio, mas com uma freqüência maior. 
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Figura 1: Público presente à 5ª Feira das Profissões da UFRPE, realizada na quadra 
coberta, nos dias 02 e 03 de setembro de 2009.

Figura 2: Momento de orientação sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, como forma 
de acesso à UFRPE, durante a 5ª Feira das Profissões da UFRPE.


