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Resumo

Neste estudo foram analisadas relações entre o significado atribuído ao trabalho por 
universitários primeiranistas e a escolha acadêmico-profissional por eles realizada. Foram
envolvidos 921 estudantes, entre 17 e 52 anos (  = 22, DP = 4,9), matriculados em 16 cursos 
comuns a duas instituições de ensino superior da cidade de Natal (RN), sendo uma pública e 
outra particular. Para a obtenção dos dados relativos à escolha acadêmico-profissional aplicou-
se um questionário desenvolvido para o estudo, contendo questões abertas e fechadas. O 
significado do trabalho foi apreendido por meio de duas questões sobre centralidade e duas 
escalas contidas no Inventário de Motivação e Significado do Trabalho: atributos valorativos e 
descritivos. Utilizou-se também uma ficha sociodemográfica. O registro das respostas aos 
itens de todo o protocolo deu-se sob a forma de banco de dados do SPSS (Statistical Package 
for Social Science) – o que permitiu que fossem utilizadas técnicas estatísticas pertinentes, tais 
como análise de freqüência, teste t, teste qui-quadrado (Pearson), análise fatorial, análise de 
variância (ANOVA) e análise de cluster. Os resultados indicaram que a escolha acadêmico-
profissional, no tocante à primeira opção ao se prestar o vestibular (N=921), fora feita pela 
maioria dos participantes desprovida de uma adequada consideração de critérios de avaliação 
da realidade sócio-profissional (80,7%) e de recursos pessoais internos (98,5%). 
Considerando-se a segunda opção (N=654), apenas o primeiro critério fora levado em conta e, 
ainda, de forma adequada por apenas 12,5% dos integrantes da amostra. Foram destacadas as 
principais dificuldades enfrentadas no processo de escolha. Constatou-se que 46,8% dos 
participantes se encontravam insatisfeitos com o curso iniciado e mantendo perspectivas 
pouco promissoras em relação ao mesmo. Os primeiranistas tomaram o trabalho como a 
segunda esfera de vida mais importante e demonstraram uma visão idealizada acerca do 
mesmo. Foi possível a identificação de cinco padrões do significado do trabalho. Quanto à 
centralidade e aos fatores dos atributos valorativos e descritivos, os universitários 
apresentaram diferenciação na atribuição do significado do trabalho de acordo com curso e a 
área do conhecimento.

Palavras-chave: Significado do trabalho; escolha acadêmico-profissional; comportamento
vocacional; universitários; análise quantitativa; orientação profissional; carreira. 



Abstract

Relations between the meaning attributed to work by first year university students and their 
academic and professional choice were analyzed. The participants were 921 students, 17-52 
years old (M = 22; SD = 4.9), enrolled in 16 courses common to two college level institutions 
of the city of Natal, RN, one public, the other private. A questionnaire was designed for 
collecting data about the academic-professional choice, with open-ended and multiple choice 
questions. Work meaning was obtained by means of two questions on centrality and two 
scales pertaining to the Inventory of Motivation and Work Meaning: value and descriptive 
attributes. A socio-demographic set of questions ended the questionnaire. Data was entered in 
a SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) database, allowing for the pertinent 
statistical analyses, such as frequency, t test, chi square, factor analysis, cluster analysis and 
ANOVA. Results indicated that the decision about academic-professional career was made by 
the majority of the participants (in first option, N = 921) without the adequate consideration of 
the socio-professional reality (80.7%) and personal internal resources (98.5%). When 
considering the second option (N = 654), only the first criterion was taken into account, but 
only by 12.5% of the sample. The main difficulties faced by students during the choosing 
process were, then, made apparent in the data. 46.8% of the participants were unsatisfied with 
the course they had started and were anticipating unpromising perspectives in relation to it. 
The first year students took work as the second most important aspect of their lives and 
demonstrated an idealized vision about it. Five patterns of work meaning were identified. In 
relation to centrality and the value and descriptive attributes, the university students displayed 
differentiation in the attribution of work meaning according to course and area of knowledge.  

Keywords: work meaning; academic-professional choice; vocational behavior; university 
students; quantitative analysis; professional guidance; career. 
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Anexo 01 – Protocolo contendo instrumentos 
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Apresentação

Esta dissertação foi desenvolvida a partir de uma pesquisa realizada 

com pessoas recém-ingressas em cursos de graduação. O propósito maior da pesquisa 

foi analisar as relações entre o significado atribuído por elas ao trabalho e a escolha 

acadêmico-profissional realizada, expressa pela escolha do curso.

A definição por este problema de pesquisa foi motivada pela atuação 

do autor na área de Psicologia Organizacional e do Trabalho, na condução de 

processos de orientação profissional e na sua experiência como professor 

universitário. Assim, tendo o entendimento de que a escolha profissional/ocupacional 

é um fenômeno que precisa ser estudado e visto como um dos objetos da atuação do 

psicólogo organizacional e do trabalho, buscou-se uma integração entre um dos temas

emergentes nos estudos da área (significado do trabalho) com outro, há muito

estudado multi e interdisciplinarmente (o comportamento vocacional). 

No estudo, os dois fenômenos foram vistos como multifacetados e 

enfatizado que atribuir significado e escolher um curso e/ou profissão se constituem

em processos vivenciados subjetivamente, nos quais tanto a intencionalidade da 

pessoa quanto suas habilidades cognitivas e afetivas são implicadas e trazendo, 

simultaneamente, marcas da sua inserção no mundo. Portanto, apresentando aspectos 

socialmente compartilhados, associados às condições históricas da sociedade – 

revelando a contemporaneidade do sujeito do processo. 

A presente dissertação contém um primeiro capítulo, no qual é 

definido o objetivo do estudo e apresentadas argumentações visando demonstrar a sua 

relevância.

O segundo capítulo versa sobre a conceituação, os pressupostos e o 

resgate de estudos desenvolvidos sobre o significado do trabalho e culmina com a 
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apresentação da abordagem teórica eleita; sendo, então, abordados tópicos como

centralidade do trabalho, atributos valorativos e atributos descritivos, hierarquia dos 

atributos e padrões do significado. 

O terceiro capítulo traz uma caracterização do processo de escolha 

acadêmico-profissional e um resgate dos elementos básicos de algumas teorias sobre a 

escolha profissional/ocupacional. O desfecho do capítulo aponta para a necessidade de 

que as diferentes teorias possam ser vistas criticamente e de que sejam encontrados os 

elementos que possam ser integrados. 

O quarto capítulo trata do método. São apresentadas as questões de 

pesquisa, definida a população e caracterizada a amostra, descritos os instrumentos

utilizados e a forma (procedimentos) como os dados foram coligidos, registrados e 

analisados.

No quinto capítulo, considerando a questão geral de pesquisa e as 

questões específicas, os dados são apresentados, analisados e discutidos. 

O último capítulo consiste numa sumarização dos resultados 

complementada por reflexões a partir do referencial teórico, de uma avaliação do 

estudo e da apresentação de algumas sugestões consideradas viáveis, no campo da 

pesquisa e da intervenção. 

O estudo foi realizado objetivando trazer contribuição para a 

ampliação do entendimento dos dois fenômenos em tela e suas relações. 
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1. Introdução 

O presente estudo tem o propósito de investigar as relações entre o 

significado atribuído ao trabalho pelas pessoas e a escolha acadêmico-profissional por 

elas realizada (expressa pela escolha de um curso universitário). 

A relevância do que se intenta pode ser demonstrada a partir de três 

eixos inter-relacionados de argumentação: as implicações da escolha acadêmico-

profissional para o indivíduo e a família, suas implicações socioeconômicas e a 

necessidade de produção de conhecimentos que possam incidir numa melhor

compreensão do processo e na geração de subsídios para aqueles que, em sua atuação 

profissional, se deparam com pessoas em situação de escolha acadêmico-profissional.

Além de ser uma situação crítica na vida de uma pessoa e que, para a 

maioria, se dá em concomitância com as demais crises ocorrentes na 

adolescência/juventude - momento do “nascimento existencial”, a escolha de uma

profissão, longe de se simplificar, conforme afirma Martins (1978), tende a se tornar 

um processo mais complicado na medida em que uma sociedade, como a hodierna, se 

torna crescentemente complexa e orientada para a tecnologia e a ciência. 

A segurança e o bem-estar do indivíduo e da sua família, seu status e até 

mesmo seu ajustamento pessoal geral dependem, em larga medida, do êxito ou do 

malogro na vida profissional e, de certa forma, no quanto a escolha da profissão se 

deu de forma madura, reflexiva ou não. 

Como indicam Levenfus (1997), Levenfus e Soares (2002),  Lucchiari 

(1992) e Martins (1978) dentre outros autores, a escolha profissional reflete o maior

ou menor conhecimento de que a pessoa dispõe sobre as oportunidades de ensino e 

treinamento de natureza profissional; reflete a avaliação correta ou incorreta que faz 

de seus próprios interesses e capacidades, de suas possibilidades e limitações, dos 
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obstáculos que precisam ser vencidos para o ingresso em determinadas profissões e 

determinados tipos de preparação acadêmico-profissional; e sofre consideráveis 

pressões, exercidas pelos pais, amigos, conhecidos e a sociedade como um todo. 

Em consonância com essas premissas, tem sido corrente dentre os que 

atuam profissionalmente e/ou pesquisam junto a pessoas (sobretudo, a adolescentes e 

jovens) em situação de escolha acadêmico-profissional, como Bock et al (1995), Bock 

(2002), Carvalho (1995), Ferretti (1998), Levenfus (1997), Levenfus e Soares (2002), 

Lemos (2001), Lucchiari (1992) e Silva (1995), a concepção de que o papel de uma

intervenção profissional nesse processo é auxiliar a pessoa a desenvolver uma maior

consciência do existir, sentir, pensar e agir, tomando por fim seu desenvolvimento

pessoal, seu projeto de vida e sua auto-realização para melhorar suas condições de 

fazer uma escolha que seja, no momento, a mais consciente. 

A escolha consciente pode concorrer para que, ao longo de sua 

formação profissional, a pessoa tenha melhores condições de desenvolver mais

adequadamente as habilidades e competências integrantes de um perfil profissional

que lhe permita atender com maior efetividade às demandas do mercado/sociedade,

bem como lhe trazer a realização profissional e, assim, facilitar-lhe a auto-realização. 

Como a escolha profissional encerra conflitos e, no sentido 

existencialista, o desamparo, os processos de intervenção (orientação/facilitação) 

podem ser vistos como uma oportunidade ímpar para que os profissionais – em

particular, os psicólogos – possam atuar buscando a promoção à saúde – ou o que 

Bohoslavsky (1987) chama de psicoprofilaxia. 

Estudos sobre a evasão de alunos no ensino superior têm apontado para 

a escolha inadequada do curso como uma das possíveis causas do problema. Isto foi 

observado por Lucchiari (1992) em pesquisas desenvolvidas em estados do Sul do 
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país, tendo se constatado que entre os estudantes aprovados anualmente nos 

vestibulares, 25 a 30% já havia antes iniciado um curso superior. Outros estudos 

constatam que 40% dos universitários abandonam a universidade no primeiro ano do 

curso (Avancini, 1998; Levenfus, 1997; Pacheco, Silva, Macedo & Pinto, 1997; 

Rodrigues & Ramos, 1997). Um dos motivos encontrados para essa evasão é a 

insatisfação com a escolha. Berteli (2001) vê na falta de maturidade emocional uma

das prováveis causas da escolha inadequada e que pode, inclusive, influenciar também

na capacidade do indivíduo de lidar com o que depara ao ingressar num curso de 

graduação.

Há que se ponderar, ainda, que toda evasão tem um custo social. Seja 

para os pais, para o próprio indivíduo, para quem quer que financiasse seus estudos 

numa instituição de ensino particular ou para o governo e, em última instância, para 

todo cidadão contribuinte, se numa instituição pública. Assim, possibilitar condições 

para uma escolha mais consciente pode resultar na minimização desse problema

social.

O presente estudo se encontra consoante com agendas de pesquisa em

processos de escolha acadêmico-profissional sugeridas por autores como Melo-Silva e 

Jacquemim (2001) e Mendonça e Tamayo (2001). Melo-Silva e Jacquemim (2001), ao 

avaliarem processos de intervenção e resultados em orientação profissional, concluem

que os profissionais precisam se dedicar ao conhecimento da realidade do mundo

ocupacional, aprofundar conhecimentos sobre o significado do trabalho e do emprego

na vida das pessoas, uma vez que a carreira profissional pode afetar o 

desenvolvimento pessoal e tem implicações para as relações homem-trabalho na 

sociedade. Os autores afirmam que as mudanças estruturais no mercado de trabalho 

estão causando uma substituição de paradigmas nos estudos sobre aconselhamento e 
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desenvolvimento de carreira e que isto impõe a necessidade de que novos aspectos do 

processo de escolha acadêmico-profissional sejam estudados. 

A partir de uma investigação sobre as relações entre prioridades 

axiológicas e as escolhas acadêmico-profissionais, Mendonça e Tamayo (2001), 

tomando o trabalho como um domínio específico, ponderam que, conseqüentemente,

os valores do trabalho podem explicar melhor os significados específicos das 

situações laborais ou de escolhas profissionais e que seria preciso, portanto, explorar 

as relações entre valores individuais básicos e valores do trabalho, integrando os 

vários dados. Visto que uma das facetas do significado do trabalho que será alvo de 

investigação no presente estudo – os atributos valorativos – possui uma relevante 

interface com os valores do trabalho, entende-se que se tenha, também, trilhado na 

direção do que foi sugerido pelos autores. 

Assim, espera-se que o produto desta investigação possa vir não só a 

contribuir como um esforço para se construir conhecimento sistemático sobre os 

processos de atribuição de significado ao trabalho e da escolha profissional, bem

como de suas relações, mas, também, a trazer subsídios para os que se lançam na 

atividade de orientação/facilitação da escolha acadêmico-profissional.
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2. O Significado do Trabalho 

A experiência cotidiana dos indivíduos é a base sobre a qual os 

mesmos constroem suas percepções e conhecimentos sobre o mundo no qual estão 

inseridos. Essa construção, conforme destacam Bastos, Pinho e Costa (1995), embora

de base individual, é um processo, eminentemente, social por se dar no interior de um

conjunto partilhado de crenças, valores e significados que definem o contexto cultural 

no qual as interações entre indivíduos e grupos ocorrem.

O indivíduo organiza tais percepções e conhecimentos em estruturas 

cognitivas que desempenham futuramente papel decisivo na determinação de novas 

percepções e comportamentos em relação ao meio – uma vez que permitem a 

identificação de padrões globais sobre os quais se direciona a reação. 

Fiske (1992) considera que atribuir significado é um processo 

realizado subjetivamente por cada indivíduo, no qual este é sujeito na proporção em

que tanto sua intencionalidade quanto suas habilidades cognitivas são implicadas e, 

simultaneamente, trazem as marcas da sua inserção no mundo.

Nesse sentido, Bastos, Pinho e Costa (1995) entendem que o 

significado subjetivo do trabalho pode ser conceituado como uma estrutura cognitiva, 

um “schema” que tem forte impacto sobre as percepções, as avaliações e sobre o 

próprio comportamento do indivíduo no trabalho. E, por que não dizer, frente ao 

trabalho.

Agulló-Tomás (1997) apresenta uma definição de significado do 

trabalho em que o construto é entendido como um sistema de valores, crenças e 

expectativas que possuem os indivíduos e que foram aprendidas (adquiridas) via 

processo de socialização e funcionam como um marco de referência para ação. 



8

Em consonância com os mencionados autores, Borges (1997, 1998, 

1999), Borges e Alves Filho (2001) e Borges e Tamayo (2002) caracterizam o 

significado do trabalho como uma cognição subjetiva e social que varia 

individualmente, na medida em que deriva do processo de atribuir significados e, ao 

mesmo tempo, apresenta aspectos socialmente compartilhados, associados às 

condições históricas da sociedade. Portanto, o significado do trabalho revela a 

contemporaneidade do sujeito do processo. 

Nesta dissertação, a revisão feita sobre o tema objetivou demonstrar

que o significado do trabalho é uma cognição, ao mesmo tempo, subjetiva e social; 

portanto, dependente da inserção do indivíduo no seu meio e de caráter dinâmico,

multifacetado e sistêmico – na medida em que são possíveis articulações entre suas 

facetas. Portanto, explicitando o conceito de significado do trabalho e de seus 

componentes e a abordagem eleita que influenciaram a escolha do método utilizado no 

estudo e se prestaram a embasar a análise dos resultados. 

Os estudos sobre o significado do trabalho desenvolvidos nos anos 80 

por uma equipe de pesquisadores conhecida pela sigla MOW – Meaning of Work 

International Research Team (1987) são considerados o principal marco teórico-

metodológico na produção de conhecimentos sobre o significado do trabalho. Por isso, 

foram tomados como o ponto de partida desta revisão. 

Na pesquisa conduzida pela Equipe MOW (1987) em oito países, 

abordando o trabalho remunerado, foi mobilizada uma amostra de, aproximadamente,

15.000 participantes (estudantes, empregados parciais, autônomos, aposentados e 

representantes de diversas profissões/ocupações). Para a Equipe MOW (1987), a 

estrutura geral do conceito de significado do trabalho envolve três grandes domínios,
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dimensões ou facetas: a centralidade do trabalho, as normas societais do trabalho e os 

resultados e objetivos valorizados do trabalho. 

A centralidade é definida como o grau de importância geral que o 

trabalho possui na vida de um indivíduo em determinado momento,

independentemente das razões pelas quais tal importância seja atribuída. É, também, o 

grau de importância conferida ao trabalho em comparação com as demais esferas 

vitais – família, lazer, religião e comunidade. Ou, ainda, uma crença geral acerca do 

valor do trabalho na vida do indivíduo (England & Misumi, 1986; MOW, 1987). 

Os objetivos e resultados valorados se relacionam com as finalidades 

que as atividades de trabalho possuem para o indivíduo, respondendo à indagação 

acerca do porquê o indivíduo trabalha. Consistem nos objetivos que os indivíduos 

esperam alcançar por meio do seu trabalho e a valoração atribuída aos resultados do 

mesmo, envolvendo funções intrínsecas (relacionadas ao conteúdo do trabalho, às 

tarefas) e extrínsecas (não relacionadas ao conteúdo do trabalho ou tarefas) (MOW,

1987).  Bastos, Pinho e Costa (1995) vêem nessa faceta um componente motivacional.

As normas societais do trabalho consistem nos direitos e obrigações 

individuais para com a sociedade em equivalência com a reciprocidade social (MOW,

1987) ou, ainda, como acentuam Bastos, Pinho e Costa (1995), expressão geral do que 

seriam trocas eqüitativas entre o que o indivíduo recebe da situação de trabalho e as 

contribuições que ele traz para o processo de trabalho. 

A Equipe MOW (1987) identificou quatro padrões de significado do 

trabalho: instrumental (ênfase nos aspectos econômicos e minimização dos aspectos 

intrínsecos do trabalho); expressivo e de centralidade (ênfase na expressão pelo 

trabalho que é central e resultados econômicos como não importantes); orientação 

para o direito e contato (ênfase nas normas de direito e alta valorização da dimensão
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contato social); e baixo direito (minimização das normas de direito e orientação média

para obrigações). 

Borges (1999) avalia que, dentre outros aspectos, o trabalho da Equipe 

MOW contribuiu para a consideração do construto significado do trabalho como

multifacetado, para a inclusão de aspectos sócio-normativos e na elaboração de 

questionários padronizados e testados em diversos países. 

Mourão e Borges-Andrade (2001) considerando, também, as 

contribuições do referido estudo, destacam o fato de ter sido demonstrado que grande 

porção do significado atribuído ao trabalho é moldada pela institucionalização do 

trabalho e por sua relação com outros papéis da vida do indivíduo. As pessoas podem

atribuir significado ao trabalho para mudar organizações e estruturas sociais. 

Brief e Nord (1990), partindo de uma visão do trabalho como sendo 

dinâmico, mudando com a história das sociedades e sem uma essência universal, se 

dedicaram a uma análise entre trabalho e não-trabalho; discutiram as diferenças entre 

crenças e valores e o impacto na apreensão do significado do trabalho; analisaram as 

relações entre centralidade e valores do trabalho; alertaram para a necessidade de 

ampliação do leque de valores do trabalho; e destacaram o papel do contexto na 

atribuição de significado ao trabalho. Os autores concebem a atribuição de significado 

como um processo inacabado e destacam o papel ativo do sujeito. 

Na trilha aberta por Brief e Nord (1990) ao estudarem as relações entre 

significados e valores do trabalho, Ros e Grad (1991), aplicando a teoria de Schwartz 

sobre a estrutura motivacional do sistema de valores, estudaram a estrutura hierárquica 

do sistema de valores pessoais e o significado do valor trabalho. Os resultados do 

estudo mostraram que a hierarquia e a estrutura de valores entre os dois segmentos da 

amostra (professores e estudantes) foram similares. Porém, a análise do significado do 
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valor trabalho revelou distintos padrões de associação com outros valores como

resultado da distinta experiência ocupacional dos dois segmentos. Destaque-se a 

importância desse estudo no fato de estabelecer relações entre significado do trabalho 

e socialização. 

Dentre os estudos internacionais em que se procurou analisar as 

relações entre o significado do trabalho e outros fenômenos ou variáveis, se encontra 

uma investigação associando religião e significado do trabalho desenvolvida por 

Davidson e Cadwell (1994). O significado do trabalho foi considerado como variável 

critério em três percepções distintas: trabalho como chamado, carreira e tarefa. Os 

resultados mostraram que 56% dos participantes da amostra atribuíam o significado ao 

trabalho como carreira (sinto que sou importante e fiz uma escolha de um trabalho 

para toda a vida). Posições nas variáveis sócio-demográficas que denotam melhores

condições de vida contribuíram para a atribuição do significado do trabalho como

carreira e como chamado. Já o significado da tarefa, relacionou-se com posições que 

denotavam condições desfavoráveis.

No Brasil, Soares (1992) investigou o significado do trabalho, a partir 

do referencial teórico e instrumental proposto pela Equipe MOW (1987), entre 

trabalhadores de organizações públicas e privadas. Os achados lhe permitiram

concluir que a categoria funcional é uma variável mediadora que influencia os 

resultados de centralidade, objetivos valorizados e resultados esperados (que não 

foram diferenciados pela autora). Neste estudo, a faceta normas societais (sociais) não 

foi comprovada. A autora atribuiu o fato a deficiências da escala utilizada. Quanto à 

centralidade, o trabalho foi a esfera de vida mais valorizada depois da família.

Também tomando os estudos da Equipe MOW (1987) como referência 

e fazendo uso dos instrumentos adaptados ao contexto brasileiro por Soares (1992), 
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outros estudos desenvolvidos no Brasil confirmaram a função instrumental do trabalho 

como a mais importante e, em relação à centralidade, a maior importância atribuída à 

família, seguida pela esfera trabalho (Bastos, Pinho & Costa, 1995; Borges-Andrade, 

Martins & Abbad-OC, 1995; Santos, 1995; Silva, 1995). Estes estudos mostraram,

também, uma variabilidade do significado do trabalho conforme variáveis sócio-

demográficas definidas: categoria ocupacional, sexo, idade, renda, tempo de serviço, 

dentre outras. 

Após minuciosa revisão bibliográfica, Borges (1998) propôs um

modelo de construção do significado do trabalho para explicar a relação entre 

significado do trabalho e socialização organizacional que previa que os indivíduos 

integram conjuntos de variáveis (características sócio-econômicas e demográficas,

estrutura social das organizações e concepções do trabalho) pelo processo de 

socialização organizacional (envolvendo: qualificação/inclusão, competência e 

objetivos e tradições organizacionais), construindo um significado próprio do trabalho 

(multifacetado: centralidade do trabalho, atributos valorativos, atributos descritivos e 

hierarquia dos atributos), com o qual voltam a atuar sobre os primeiros.

O estudo de Borges (1998) se caracterizou como um trabalho no qual a 

autora assumiu um enfoque pragmático e contextual, procurou ampliar as relações 

entre as variáveis, adotou um enfoque dinâmico, numa perspectiva histórica e 

dialética, num esforço para superar o dualismo metodológico (quantitativo x 

qualitativo) e que se preocupou com o aperfeiçoamento instrumental.

A faceta centralidade do trabalho é tomada na concepção consensual e 

já mensurada por instrumentos consolidados (England & Misumi, 1986; MOW, 1987; 

Soares, 1992; dentre outros): diz respeito ao lugar em importância que o indivíduo 

reserva ao trabalho em relação às outras esferas de vida. 
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Caracterizando-se como um dos diferenciais do modelo (Borges,1997, 

1998, 1999; Borges & Tamayo, 2002), ao contrário da Equipe MOW (1987) e de 

outros estudos relacionados e se aproximando mais da posição de Salmaso e Pombeni

(1986), a dimensão ‘objetivos e resultados valorados’ tem a sua compreensão

ampliada – o que conduz a se definir os seus atributos como outra faceta do 

significado do trabalho, diferenciada em atributos valorativos e atributos descritivos. 

Ainda, as várias normas sociais não são tomadas como faceta distinta e independente 

(MOW, 1987), mas como tipos de atributos, tanto valorativos quanto descritivos. 

Os atributos valorativos correspondem às características ideais do 

trabalho – como este, na concepção do indivíduo, deve ser. São os valores do trabalho.

Os atributos descritivos expressam a representação mental ou abstraída da realidade 

do trabalho por cada pessoa. Referem-se à percepção do trabalho concreto, ou seja, 

definem o trabalho como ele é. Supõe o ato de avaliar (Borges, 1997, 1998, 1999; 

Borges & Alves Filho, 2001; Borges & Tamayo, 2002). 

Em consonância com Salmaso e Pombeni (1986) e Ravlin e Meglino 

(1989), a hierarquia dos atributos é considerada a quarta faceta (Borges, 1998, 1999; 

Borges & Alves Filho, 2001; Borges & Tamayo, 2002). Esta pode ser definida como

arranjos individuais que consistem na organização dos diversos atributos valorativos e 

descritivos, conforme a ordem de importância atribuída aos mesmos.

A identificação dos atributos foi feita a partir da revisão da literatura 

especializada e de um estudo exploratório (Borges, 1996) que consistiu na análise de 

conteúdo de entrevistas realizadas com empregados da construção civil, confecções e 

costura e comércio no Distrito Federal e em Natal. 
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Para mensurar os atributos valorativos e descritivos, Borges (1998) 

elaborou um inventário designado Inventário de Significado do Trabalho – IST que 

passou por um aperfeiçoamento e processo de validação (Borges, 1999). 

Borges e Alves Filho (2001), diante da necessidade de mensurar

atributos valorativos e descritivos do trabalho e dois elementos da motivação – 

expectativas e instrumentalidade do desempenho, desenvolveram o Inventário de 

Motivação e Significado do Trabalho – ISMT que se mostrou consistente e útil para os 

fins da pesquisa. 

No estudo envolvendo bancários e profissionais de saúde (Borges & 

Alves Filho, 2001), foram detectadas mudanças nas estruturas fatoriais dos atributos 

em relação aos encontrados em pesquisa anterior (Borges, 1998). Os fatores 

identificados como compondo a estrutura fatorial dos atributos valorativos no novo 

estudo foram: Justiça no Trabalho, Desgaste e Desumanização, Realização, Bem-Estar

Sócio-Econômico e Auto-Expressão. A Tabela 1 permite que se desenvolva uma

compreensão do que cada fator valorativo envolve. 

Tabela 1. Fatores valorativos (Borges & Alves Filho, 2001) 

Fatores
Valorativos

Descrição

Justiça no Trabalho 

Define que o trabalho deve garantir boas condições, na forma de
higiene, assistência, conforto, eqüidade de direitos entre colegas; 
provisão salarial, proporcionalidade entre esforços e recompensas (ou
entre deveres e direitos) e reconhecimento.

Desgaste e 
Desumanização

Define que o trabalho deve implicar em ritmo, desgaste, desumanização,
repetição, ocupação, pressa e exploração. 

Realização
Define que o trabalho deve gerar prazer na forma de gosto pelos 
resultados, amparo social, acolhimento e confiança, independência, 
desafio, auto-respeito, produtividade e sentido social. 

Bem-estar Socio-
Econômico

Define que o trabalho deve prover reconhecimento pelas recompensas,
oportunidades de qualificação, estabilidade, boas relações interpessoais, 
crescimento e auto-sustento. 

Auto-Expressão
Define que o trabalho deve prover oportunidade de expressão da 
criatividade, das habilidades interpessoais, da capacidade de opinar, do 
raciocínio e do bem-estar mental.
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Já a estrutura dos atributos descritivos, se mostrou composta pelos 

fatores Auto-Expressão, Responsabilidade e Dignidade, Desgaste e Desumanização,

Recompensa Econômica e Condições de Trabalho. Tais fatores podem ser melhor

compreendidos pela descrição contida na Tabela 2. 

Tabela 2. Fatores descritivos (Borges & Alves Filho, 2001) 
Fatores Descritivos Descrição

Auto-Expressão

Indica que o trabalho representa concretamente possibilidades de 
opinar influenciando nas decisões, de expressar a criatividade, de
merecer confiança e reconhecimento, ser pessoa e crescimento
pessoal.

Responsabilidade e 
Dignidade

Indica que no trabalho se assume responsabilidades, se sente
produtivo e por isso uma pessoa digna e respeitada. 

Desgaste e 
Desumanização

Indica quanto o trabalho implica no desgaste e na desumanização.

Recompensa Econômica
Indica quanto o trabalho garante o auto-sustento e a 
independência.

Condições no Trabalho 
Indica quanto no trabalho se pode contar com equipamentos
adequados, segurança, higiene, assistência e amparo social. 

Para a compreensão e aplicação deste modelo ou abordagem (Borges, 

1998, 1999, Borges & Alves Filho, “no prelo”) faz-se necessária a definição de padrão 

do significado do trabalho, já utilizada pela Equipe MOW (1987) – que é uma

combinação de escores dos indivíduos nas diferentes dimensões (facetas) do construto 

significado do trabalho ou, ainda, uma configuração mental compartilhada por um

número considerável de pessoas.

Em seu trabalho com operários da construção civil e de rede de 

supermercados, por exemplo, Borges e Tamayo (2002) identificaram 6 padrões: 

instrumentalidade econômico-familiar expressiva, instrumentalidade econômica,

expressivo-social, significado conflitante, apático e centralidade valorativa que são 

descritos na Tabela 3. 
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Tabela 3. Descrição dos padrões do significado do trabalho entre trabalhadores 
de redes de supermercado e da construção habitacional (Borges, 1998) 

Padrão Descrição

Instrumentalidade
econômico-familiar
expressiva

As pessoas consideram o trabalho a segunda faceta mais importante da 
vida. Porém, esta atribuição de importância se combina com atribuição 
de escores elevados para o fator valorativo FV5 - Sobrevivência Pessoal
e Familiar e o descritivo FD1 - Êxito e Realização Pessoal. De uma
maneira geral, tendem a atribuir escores elevados para todos os fatores,
mesmo que não homogenize os escores.

Instrumentalidade
econômica

Atribuem uma importância mediana ao trabalho e tanto no nível
valorativo quanto descritivo. Privilegiam o fator referente à obtenção de 
Sobrevivência Pessoal e Familiar. Aspiram e percebem justiça no 
trabalho em nível inferior.

Expressivo Social 

Atribuem uma importância mediana ao trabalho. Entre os fatores
valorativos, atribuem os escores mais elevados às Exigências Sociais e 
entre os fatores descritivos enfatizam as possibilidades de Êxito e 
Realização Pessoal.

Significado Conflitante 

Atribuem também uma importância mediana ao trabalho. Entre os
fatores valorativos, atribuem maiores escores ao fator FV1 - Exigências
Sociais e entre os fatores descritivos, ao fator FD5 - Carga Mental.
Observa-se, também, que enquanto atribuem escores elevados ao fator
FV2 - Justiça no Trabalho atribuem escores mais baixos ao fator
descritivo FD2 - Justiça no Trabalho . Portanto, entre os membros deste
grupo é marcante a distância entre o que define como o trabalho deve
ser e o que concretamente encontra no trabalho.

Apático

Atribuem centralidade inferior. Quanto à hierarquia valorativa, 
apresentam o maior escore no fator valorativo Justiça no Trabalho e
quanto à hierarquia descritiva, apresentam o maior escore no fator
descritivo Êxito e Realização Pessoal. Porém, apresentam uma
tendência geral por escores mais baixos. Nada é muito importante.

Centralidade Valorativa 

Apresentam o nível mais elevado de atribuição de importância ao 
trabalho. Apresentam escores elevados em todos os fatores valorativos,
porém mantém a ênfase no fator FV5 - Sobrevivência Pessoal e 
Familiar. Os escores nos fatores descritivos acompanham os fatores
valorativos mantendo uma certa distância, o que deve revelar uma
insatisfação moderada. Entre os fatores descritivos, atribuem maiores
escores ao fator Carga Mental.

Na trilha desta abordagem, Melo (2001) procedeu a um estudo no qual 

analisou a variabilidade do significado do trabalho entre jovens na transição estudante 

universitário-profissional, divididos por grau universitário, área de conhecimento e 

curso de graduação. Na coleta de dados, autora utilizou questionários estruturados 

(inclusive, as escalas de atributos valorativos e descritivos do IMST – já citado) e 

entrevistas semi-estruturadas realizadas com uma sub-amostra. Os resultados 

revelaram que os significados atribuídos ao trabalho podem apresentar variabilidade 
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conforme o grau, área ou curso, quando estudado em suas facetas e padrões, com

exceção da centralidade. A autora trabalhou, no tocante aos atributos valorativos e 

descritivos, com a mesma estrutura fatorial definida por Borges e Alves Filho (2001). 

Quanto aos padrões do significado do trabalho, Melo (2001) encontrou 

uma solução, por meio da Análise de Clusters, que define a conformação de 5 

padrões, os quais podem ser vistos na descrição contida na Tabela 4. 

Tabela 4. Descrição dos padrões do significado do trabalho entre jovens na 
transição de estudante universitário a profissional (Melo, 2001) 

Padrão Descrição

Centralidade Valorativa 
Responsável

Seus membros consideram o trabalho a segunda faceta mais importante
da vida. Porém, esta atribuição de importância se combina com
atribuição de escores elevados para o fator valorativo FV5 - 
Sobrevivência Pessoal e Familiar e o descritivo FD1 - Êxito e 
Realização Pessoal. De uma maneira geral, as pessoas deste grupo 
tendem a atribuir escores elevados para todos os fatores, mesmo que não 
homogenize os escores.

Significado do Bem-Estar
Responsável

O trabalho é a segunda esfera mais importante. Quanto à hierarquia
valorativa, atribuem escores mais elevados ao fator Bem-Estar
Socioeconômico (FV4), no entanto, os demais fatores valorativos,
também, apresentam escores iguais a 4, exceto o fator Desgaste e 
Desumanização (FV2), cujos escores são moderados. Quanto à 
hierarquia descritiva, apresentam escores mais elevados no fator
Responsabilidade e Dignidade (FD2). Com exceção do fator
Recompensa Econômica cujos escores são moderados, os demais fatores
descritivos têm escores elevados.

Significado Valorativo 
Responsável

O trabalho é a segunda esfera de vida mais importante. Os membros
deste grupo atribuem escores elevados a todos os fatores valorativos.
Apresentam os escores mais elevados no fator Responsabilidade e 
Dignidade (FD2), pois atribuem escores iguais a 3 entre os demais
fatores descritivos, exceto o fator Recompensa Econômica (FD4).
Assim, percebem menores recompensas econômicas no trabalho.

Significado da 
Centralidade Conflitante 

O trabalho é a principal esfera de vida (escore 6).  Atribuem escores 
mais elevados ao fator valorativo Bem-Estar Socioeconômico (FV4) e
ao fator descritivo Desgaste e Desumanização (FD3). Os outros fatores 
valorativos e descritivos apresentam escores elevados (escores iguais ou
maiores que 3), exceto o fator descritivo Recompensa Econômica
(FD4), cujos escores são moderados. As pessoas valorizam o seu bem-
estar, provavelmente, porque o trabalho é desgastante, tornando o ganho
financeiro pequeno diante do esforço exigido.

Significado Conflitante

Este é o grupo minoritário da amostra. O trabalho é a terceira esfera de
vida mais importante. As pessoas atribuem escores mais elevados ao 
fator valorativo Bem-Estar Socioeconômico (FV4) e ao fator descritivo
Desgaste e Desumanização (FD3). Os outros fatores valorativos e 
descritivos apresentam escores elevados. Valorizam o seu bem-estar,
mas o trabalho é descrito como desgastante.
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Mais recentemente, Barros (2002) conduziu uma investigação em que 

procurou analisar os relacionamentos existentes entre o significado do trabalho e o 

comprometimento no trabalho para os colaboradores de uma distribuidora de petróleo, 

com atuação no Nordeste e sede no estado do Rio Grande do Norte. A amostra foi 

constituída por 110 participantes. O autor apoiou seu estudo na abordagem

desenvolvida por Borges (1998), no tocante ao Significado do Trabalho e no modelo

de Comprometimento no Trabalho de múltiplas dimensões (carreira, organização e 

sindicato) de Bastos (1994). Empregou-se parte do IMST (Borges & Alves Filho, 

2001) e a escala de múltiplos comprometimentos – carreira, organização e sindicado, 

adotada por Bastos (1994). Utilizando-se da análise de "cluster", foram agrupados os 

indivíduos em 7 padrões de significado do trabalho – descritos na Tabela 5 – e em 8 

padrões distintos de comprometimento. A análise dos dados revelou relações 

significativas entre os padrões do comprometimento e os padrões do significado.

Tendo utilizado análise de regressão para verificar as relações entre os 

componentes e padrões do comprometimento e do significado do trabalho, Barros 

(2002) chegou a conclusões, dentre as quais se destacam:

a) O fator valorativo Desgaste e Desumanização foi preditor do 

comprometimento com a carreira (  = 0,22). Ou seja, o trabalhador tinha a 

percepção de que o sucesso na carreira implica necessariamente em desgaste. 

b) O fator descritivo Auto-Expressão foi preditor do comprometimento com a 

organização (  = 0,31), o que se pode traduzir em que quanto mais o ambiente

organizacional proporcionar liberdade de expressão e criatividade, mais

contribuirá para aumentar o vínculo do trabalhador com a organização. 
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c) Quanto ao comprometimento com o sindicato, na análise de regressão se 

obteve que nenhum dos fatores valorativos ou descritivos apareceu como

preditor desse fator. 

Tabela 5. Descrição dos padrões do significado do trabalho entre colaboradores 
de uma distribuidora de derivados de petróleo (Barros, 2002) 

Padrão Descrição

Socioeconômico
Expressivo

É o grupo majoritário da amostra. Nele, os participantes consideram o 
trabalho a segunda esfera mais importante da vida. Referindo-se à
hierarquização dos atributos valorativos, em relação aos outros fatores, as 
pessoas valorizam o Bem-Estar Socioeconômico. Referindo-se à hierarquia
dos atributos descritivos, as pessoas apresentaram maiores escores no fator
Condições de Trabalho

Realização e 
responsabilidade

Seus membros atribuem importância moderada superior ao Trabalho.
Apresentam Responsabilidade e Dignidade como fator de escores mais
elevados entre os fatores descritivos e entre os fatores valorativos destacam
Realização. Referindo-se a hierarquização dos atributos valorativos, em
relação aos outros fatores, valorizam Realização. Referindo-se à hierarquia
dos atributos descritivos, em relação aos outros fatores, Condições de 
Trabalho apresenta maiores escores. 

Insatisfação

Atribuem importância moderada superior ao Trabalho. Referindo-se à 
hierarquização dos atributos valorativos, em relação aos outros fatores, 
valorizam o Bem-Estar Socioeconômico. No tocante à hierarquia dos atributos 
descritivos, em relação aos outros fatores, Recompensa Econômica apresenta 
maiores escores, revelando uma grande diferença que certamente ocasiona
insatisfação ao grupo. Dedicam escores altos aos atributos valorativos,
mantendo, especialmente, o enfoque quanto ao fator Realização. Atribuem, de 
forma geral, escores inferiores aos fatores descritivos, demonstrando que 
percebem o trabalho concretamente de forma bastante diferente daquela que 
acreditam deveria ser, ocasionando em insatisfação.

Proteção Social 

Apresentam nível elevado de centralidade no trabalho e uma tendência geral
por escores elevados. Em relação à hierarquização dos atributos valorativos, 
comparado aos outros fatores, valorizam Justiça no Trabalho. No que toca à 
hierarquia dos atributos descritivos, em relação aos outros fatores, são
apresentados maiores escores em Condições de Trabalho. Este grupo 
caracteriza-se, principalmente, pela sua vinculação com os aspectos referentes 
às condições de trabalho, assistência e amparo social – o que origina sua 
denominação.

Instrumentalidade
Econômica

Apresentam nível elevado de centralidade no trabalho. No que respeita à 
hierarquização dos atributos valorativos, valorizam mais o Bem-Estar
Socioeconômico. E à hierarquia dos atributos descritivos, Desgaste e 
Desumanização obteve maiores escores. Ou seja, os participantes deste padrão
sentem que o desgaste e a desumanização do trabalho são justificados pela 
possibilidade de recompensas econômicas.

Apático

Caracteriza-se pela apresentação de uma centralidade inferior moderada do 
trabalho e pela tendência a escores baixos na maioria dos fatores valorativos e
descritivos. Valorizam a Justiça no Trabalho entre os fatores valorativos e a 
Auto-Expressão, entre os descritivos.
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d) Os participantes da amostra que valorizaram a realização afastaram-se da 

carreira e do sindicato, demonstrando forte internalização da cultura da 

empresa de que para realizar-se é preciso grande dedicação à organização. 

e) A centralidade no trabalho não diferenciou o comprometimento com a 

organização.

f) Os padrões de significado do trabalho encontrados possuíam associação com

os padrões de comprometimento no trabalho ( 42, para p<0,01); e 

g) O grupo que mais se comprometia percebia as políticas de recursos humanos

nas boas condições de trabalho oferecidas pela empresa, associando-se à busca 

da realização por meio do trabalho. Entretanto, vivenciava concretamente o 

peso da responsabilidade e dignidade no trabalho. 

Ao final desta revisão sobre o significado do trabalho, é pertinente 

frisar que a abordagem desenvolvida por Borges (1998, 1999), Borges e Alves Filho 

(2001, “no prelo”) e Borges e Tamayo (2002) foi eleita como a principal referência – 

o que trouxe implicações sobre o método utilizado no estudo e fornecendo base para 

análise dos resultados, como será visto adiante. 
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 3. A Escolha Acadêmico-profissional 

Se o trabalho, respeitadas as peculiaridades de cada sociedade, cultura 

e momento histórico, é uma esfera à qual as pessoas atribuem uma maior ou menor

centralidade, mas sem deixar de estar em evidência; por extensão, a vida profissional 

(inserção no mercado de trabalho e diferentes graus de realização que esta venha a 

possibilitar) pode se tornar, também, de fundamental importância.

No processo de inserção na vida produtiva, o grau de liberdade com

que as pessoas podem escolher sua ocupação ou profissão, como será discutido 

adiante, é variável na dependência de fatores conjunturais, familiares e pessoais. 

Dentre os fatores condicionantes do grau de liberdade na escolha 

ocupacional ou profissional se encontra a qualificação alcançada pela pessoa. O tipo e 

nível de qualificação variam, não apenas de acordo com a complexidade das 

atividades a serem desenvolvidas, mas, também, com momento histórico. Vive-se, 

atualmente, neste aspecto, sob a influência de mudanças na estrutura de empregos e 

nas definições das ocupações e profissões. Por conseqüência, se já valorizada 

socialmente, a preparação profissional de nível superior passa a ser muito mais

acentuadamente almejada pelas pessoas em detrimento de todos os demais tipos de 

formação preconizados pela atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no Brasil. 

Por estar além do escopo desta dissertação, não se pretende trazer à 

tona uma discussão sobre o referido, mas apontar que, no contexto, tais aspectos do 

mundo do trabalho e da educação redimensionam a relevância do processo de escolha 

de uma ocupação ou profissão; sobretudo, quando referente à escolha de um curso 

universitário. Tornando-se este o motivo pelo qual o estudo foca esta situação e, 

inclusive, determinante da assunção do termo escolha acadêmico-profissional.
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Respeitas as diferenças culturais e momentos históricos, o processo de 

escolha acadêmico-profissional, pode ser visto como a uma possibilidade de reflexão 

da pessoa sobre sua relação com o mundo do trabalho, em busca de caminhos – 

sabendo que, geralmente, não se pode tudo o que se quer e ao tempo em que se quer, 

mas dentro de possibilidades reais e concretas – que a  levem ao encontro de sua 

realização como pessoa, na medida em que compreende sua inserção social e o papel 

que o trabalho, em sua realidade, desempenha na edificação da subjetividade (Bock, 

2002; Ferretti, 1998; Lucchiari, 1992). E, por conseguinte, o papel da orientação 

ocupacional, profissional ou vocacional é o de facilitar essa possibilidade de reflexão. 

Contudo, esta é uma concepção fruto de uma evolução de posturas profissionais 

possibilitada, inclusive, pelo amadurecimento teórico e pela compreensão do processo 

de escolha profissional como multifacetado, especialmente, na Psicologia. 

Constata-se que a multivariedade de fatores que interferem no processo 

de escolha ocupacional/profissional tem levado estudiosos de diversas áreas, além dos 

psicólogos (e dentre esses, a partir de óticas diversas), a se interessarem por eles. As 

contribuições foram se desenvolvendo separadas (acentuando a precedência dos 

aspectos sociológicos, econômicos ou psicológicos) ou conjuntamente.  Martins 

(1978) aponta como representantes dos que trouxeram contribuições a partir de uma

única perspectiva Miller e Form (1951) – prevalência dos aspectos sociológicos e 

Harris (1949) – aspectos econômicos. Blau (sociólogo),  Gustad e Jessor (psicólogos) 

juntos com Parnes e Wilcock (economistas) são tidos como representantes dos que 

trouxeram contribuições numa perspectiva multidisciplinar.

Diversos autores afirmam que nem todo conhecimento produzido sobre 

o tema tem sido sistematicamente organizado ou tido abrangência a ponto de receber o 

status de teoria (Bock, 2002; Carvalho, 1995; Ferretti, 1998; Martins, 1978).
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Dentre as diversas classificações utilizadas para agrupar tais 

elaborações, a estabelecida por Crites (1969), denominando-as de teorias não-

psicológicas, teorias psicológicas e teorias gerais, vem sendo a mais freqüentemente

adotada pelos autores brasileiros pesquisados (Bock, 2002; Carvalho, 1995; Ferretti, 

1998; Levenfus, 1997; Martins, 1978), mesmo que, às vezes, diferindo em alguma

denominação – motivo pelo qual a mesma será adotada nesta seção. A exemplo de 

Ferretti (1998), focar-se-á nas teorias psicológicas, com a inclusão das proposições de 

caráter econômico-social do grupo liderado por Blau (1968) pelo peso que se confere 

às dimensões psicológicas no processo de escolha e a sua, de certa forma,

proximidade com as teorias decisionais.

Teorias não-psicológicas 

As teorias não-psicológicas postulam que a escolha profissional do 

indivíduo é causada por elementos externos a ele (teoria do acidente; teoria 

econômica; teoria cultural e sociológica). Descrevem o processo de inserção das 

pessoas no trabalho, descartando que a pessoa possa assumir um papel ativo. Por 

extensão, descartam a possibilidade de que as mesmas possam ser orientadas no 

processo, uma vez que se tem um entendimento de que a orientação implique na 

possibilidade de o indivíduo planejar seu futuro profissional e na possibilidade de 

ajuda profissional. As forças, sejam elas das contingências, das leis do mercado

(oferta e procura) ou do padrão cultural das famílias, definem invariavelmente a 

posição e a ocupação do indivíduo na sociedade. Ou seja, forças agindo sobre o 

indivíduo, mas que não seriam, em qualquer nível, passíveis de manejo, controle, 

transformações ou superações pelo mesmo.
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Teorias Gerais 

As teorias gerais tentam explicar a escolha profissional a partir dos 

aspectos psicológicos e socioeconômicos. Entretanto, não formulam novas 

abordagens, mas justapõem as anteriores. 

Bock (2002) vê em Blau et al. (1968) um representante desta linha. 

Tendo como questão mobilizadora da análise o porquê as pessoas abraçam diferentes 

profissões, Blau et al. (1968) elaboraram um esquema conceitual com base na 

psicologia, na economia e na sociologia, procurando integrar os determinantes

psicológicos com os externos. Essa integração é o motivo pelo qual, nessa seção, se 

deterá adiante um pouco mais sobre tais proposições. 

Teorias psicológicas 

As teorias psicológicas são as que analisam os determinantes

individuais que explicariam seus movimentos de escolha. O indivíduo teria papel 

ativo (ou parcialmente) e as condições socioeconômicas e culturais teriam uma função 

secundária no processo. Essas teorias pressupõem efetiva participação do sujeito e 

prevêem (não necessariamente em todos os casos) uma atuação de profissionais no 

sentido de facilitar e ou dar sentido técnico ao processo de escolha das pessoas (Bock, 

2002).

Dentre as abordagens psicológicas, é possível distinguir, conforme

Ferretti (1998), quatro teorias diferenciadas; sendo elas: a) Teoria de Traços e Fatores,

que parte do princípio de que o indivíduo é portador de características determinadas

(interesses, aptidões, traços de personalidade, limitações) que diferem de indivíduo 

para indivíduo; considera que toda e qualquer atividade exige a execução de uma série 



25

de tarefas, mais ou menos, específicas e que, portanto, a escolha implica a relação 

entre as características do indivíduo e as exigências ocupacionais; b) Teorias 

Psicodinâmicas, que abarcam postulados psicanalíticos, a força da satisfação das 

necessidades e as teorias de personalidade, cuja  representação mais difundida é a 

Tipologia de Holland; c) Teorias Desenvolvimentais, nas quais a escolha profissional 

é definida como um processo de desenvolvimento, portanto, envolvendo estágios, 

períodos ou fases e nas quais se trabalha o conceito de maturidade para a escolha; e d) 

Teorias da Decisão (abordagem sócio-cognitiva), que percebem o sujeito como

indivíduo psicológico que organiza seu problema, age conforme seus interesses e os 

condicionamentos sociais e enfatiza a importância das informações pertinentes. A 

seguir, procurar-se-á desenvolver os mencionados aspectos principais de cada uma

delas.

Teoria Traço e Fator 

Levenfus (1997) avalia que a teoria dos traços e fatores resume toda a 

característica da psicologia vocacional e da orientação vocacional no período 

compreendido entre 1900 a 1950, se vinculando, teoricamente, à psicologia das 

diferenças individuais e da análise das ocupações fundamentando-se em dois pontos: 

a) o indivíduo como portador de características determinadas (interesses, aptidões, 

limitações, traços de personalidade) que diferem de indivíduo para indivíduo e b) toda 

e qualquer atividade profissional exige a execução de uma série de tarefas, mais ou 

menos específicas. 

A escolha ocupacional implica a relação entre as características 

individuais e as exigências ocupacionais. A teoria propõe que o ajuste entre estes 

fatores garante o bem-estar pessoal, como conseqüência do bem-estar social. No 
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contexto desta teoria não se admite a decisão vocacional, mas um determinismo

vocacional - uma vez que se acredita que as aptidões são inatas, bastando 

instrumentos (testes psicológicos) para identificá-las. Foge-se do reducionismo social 

e se cai, no psicológico. O indivíduo que “escolhe” não pode manejar ou superar os 

seus determinismos psicológicos (aptidões inatas) e o uso que deles é feito, em função 

da sociedade. 

Na avaliação de Ferretti (1998), seu objetivo é sugerir um processo 

“racional” de aconselhamento profissional, no qual cabe ao indivíduo optar entre 

diferentes alternativas de escolhas compatibilizando habilidades pessoais e exigências 

das profissões e ao profissional, organizar as condições para a obtenção dos dados 

sobre o indivíduo e os requerimentos das profissões por meio de entrevista e 

utilização da testagem psicológica. 

Considera-se que Parsons com o seu livro lançado em 1909, intitulado 

Escolhendo uma profissão, desenvolveu o primeiro modelo de orientação profissional, 

partindo do pressuposto de que as características pessoais atendendo aos requisitos 

profissionais levariam a um bom ajustamento vocacional.

Conforme Carvalho (1995), essas idéias encontraram depois uma

consolidação na Teoria dos Traços, teoria da personalidade na qual esta é definível em

termos de uma diferenciação qualitativa e quantitativa em relação a outros, podendo 

ser conhecida e caracterizada por seus traços. 

Centrais e importantes para a compreensão da teoria são os conceitos 

de aptidão, interesses profissionais e personalidade. Santos (1974) define aptidão 

como “a habilidade natural para determinado gênero de atividade e que depende de 

muitos fatores para transformar-se em capacidade real e efetiva” (p. 74). A 

capacidade, segundo ele, é uma habilidade adquirida a partir ou não de uma aptidão. 
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Bock (2002) lembra que no Manual da bateria DAT, que teve sua adaptação feita no 

Brasil, em 1955, por técnicos do Instituto de Seleção e Orientação Profissional 

(ISOP), se critica a idéia de que as aptidões sejam entendidas unicamente como inatas, 

mas se conclui que, para o teste, não importa a gênese de tais características, pois o 

fundamental é mensurá-las.

Interesse profissional é definido por Santos (1974) 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” (p. 4).

Santos (1974) entende que personalidade é um “conjunto integrado, 

dinâmico e funcional, de todos os atributos físicos e psíquicos que caracterizam o 

indivíduo e que o diferenciam dos demais” (p. 65). Entretanto, para fins de orientação 

e de escolha profissional, o autor afirma ser mais operacional trabalhar com os 

conceitos de traços de personalidade, motivos e emoções.

Em suma, para a teoria do traço e fator, os traços isolados e 

mensurados, combinados com as características também definidas das profissões, 

levariam a uma escolha adequada.

Com algumas modificações na sua forma original, esta posição ainda 

encontra adeptos, embora seja, hoje, considerada por muitos como excessivamente

simplista (Bock, 2002; Carvalho, 1995; Ferretti, 1998; Levenfus, 1997; Martins, 

1978).

Dentre as críticas feitas a esta teoria, se tem as tecidas por Scheefer 

(1966) e Penteado (1975).  Para a Scheefer (1966, citada por Carvalho, 1995), a teoria 

dos traços não alcança aspectos mais profundos das escolhas, nem as ligações 
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complexas entre personalidade e profissão: a dinâmica da escolha profissional não é 

abrangida na sua totalidade. Penteado (1975, citada por Carvalho, 1995) mostra que os 

grupos profissionais são por demais heterogêneos para se identificarem com um

conjunto de traços e fatores, além de que, esses não explicam o desenvolvimento das 

escolhas e deixam de lado muitos outros aspectos, tais como, necessidades, valores, 

autoconceito, pressões sociais etc. 

Teorias Psicodinâmicas

As teorias psicodinâmicas buscam explicar como os indivíduos 

constituem sua personalidade e, por isso, como se aproximam das profissões.

Fundamentando-se na psicanálise, voltam-se para o desenvolvimento afetivo sexual, 

principalmente na primeira infância, para entender o desenvolvimento das aptidões, 

interesses e características de personalidade. Portanto, estas teorias representam uma

superação da visão do inato na compreensão da personalidade, pois é a partir da 

relação dos impulsos com o meio que as pessoas constituem sua individualidade 

(Bock, 2002). 

É consensual entre os autores pesquisados (Bock, 2002; Carvalho, 

1995; Ferretti, 1998; Levenfus, 1997; Martins, 1978) que Bordin, Nachman e Segall, 

Roe e Holland são os principais representantes das abordagens psicodinâmicas, em

três enfoques diferentes. 

Para Bordin, Nachman e Segall (1961, citados por Carvalho, 1995) a 

escolha profissional é uma expressão concreta da personalidade, o que faz com que a 

compreensão de ambas se dê por meio dos mesmos elementos teóricos. Os 

mecanismos de defesa do ego seriam chaves para o entendimento das escolhas 
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profissionais. Estes conceitos psicanalíticos explicativos em relação ao 

desenvolvimento da personalidade foram aplicados para a compreensão do 

comportamento observado nas escolhas das atividades próprias de cada ocupação. 

Roe (1956, citada por Ferretti, 1998) é tida como a iniciadora da 

aplicação da Teoria das Necessidades ao estudo do comportamento vocacional. 

Segundo Carvalho (1995), sua abordagem visualiza o trabalho como uma fonte de 

satisfação para muitas necessidades. A hierarquia de necessidades proposta por 

Maslow, em 1954, é aceita por ela ao assumir que a maneira e o grau de satisfação das 

necessidades determinam quais as necessidades que virão a se tornar os mais fortes 

motivadores. Admite que a natureza destas motivações pode ser consciente ou 

inconsciente, tendo suas origens nas vivências infantis. Esta abordagem valoriza a 

atuação do orientador, prescrevendo que este busque o conhecimento das experiências 

do orientando para poder extrair uma estimativa da hierarquia e da força das suas 

necessidades e, também, busque conhecer o nível socioeconômico da família, suas 

atitudes, seu sistema de valores e as expectativas que esta família deposita no 

indivíduo. Ainda, se confere importância ao conhecimento do nível de escolaridade do 

mesmo, para que se tome em consideração as aquisições educacionais e as 

modificações dos interesses nos diferentes momentos da vida escolar. Por exemplo, se 

em determinado momento predominar a necessidade de afirmação social, o indivíduo 

(sobretudo, o adolescente) se interessará por alguma atividade na qual ele possa 

satisfazer essa necessidade. Se o conseguir, a necessidade satisfeita poderá dar lugar a 

alguma outra ainda não satisfeita, o que levará a uma mudança de interesse 

profissional.

A terceira vertente da abordagem psicodinâmica é a teoria da escolha 

ocupacional de Holland (1959). Para Holland (1953, 1962, 1963, 1968, citado por 
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Martins, 1978), no momento da escolha profissional a pessoa é o produto da interação 

de suas características hereditárias com uma variedade de forças pessoais e culturais 

que incluem colegas, pais, adultos significativos, sua classe social, a cultura do país e 

ambiente físico. Tal interação pode levar a pessoa a desenvolver uma forma particular 

de lidar com as tarefas ambientais instando-a a procurar o meio físico e social que lhe 

parecerem mais convenientes à utilização de suas aptidões inatas ou adquiridas, à 

expressão de suas atitudes e valores e à assunção dos papéis (inclusive profissionais) 

mais gratificantes. Leva, também, à rejeição dos ambientes e profissões que não 

oferecem tais gratificações. Dessa forma, ao fazer a escolha, a pessoa se volta para o 

ambiente que mais gratifica sua orientação pessoal. Essa orientação caracteriza um

tipo. Isso permitiu a definição de seis tipos de orientação pessoal que correspondem a 

seis diferentes tipos de ambiente (o realista, o intelectual, o social ou de apoio, o 

convencional, o persuasivo ou empreendedor e o estético ou artístico). Nenhuma

pessoa é um tipo puro. Assim, cada um tem uma hierarquia de ambientes preferidos, a 

qual influencia marcadamente a escolha. Quando uma orientação pessoal predomina, a 

escolha se torna fácil e mais estável, mas quando elas estão em conflito, a escolha se 

torna difícil e menos estável. 

Martins (1978) realizou uma pesquisa com a finalidade de evidenciar 

características de uma amostra de estudantes universitários dentro dos parâmetros

oferecidos pela teoria de Holland. A amostra foi composta por 160 estudantes dos 

cursos de Agronomia, Odontologia, Educação e Administração. Visando garantir a 

necessária homogeneidade da amostra para os fins propostos e subsidiar o 

desenvolvimento do instrumento de coleta de dados, o investigador realizou um

estudo piloto, em Instituições de Ensino Superior localizadas no interior do estado de 

São Paulo, utilizando uma adaptação de um questionário elaborado por Holland. Na 



31

construção do seu instrumento, o investigador utilizou a técnica Diferencial

Semântica, de Osgood1 (1957, citado por Martins, 1978).

Para testar a hipótese de que o grupo de estudantes dos quatro cursos 

difeririam entre si quando examinados segundo as características propostas por 

Holland, foi procedida a análise da diferencial semântica pelo uso de dois 

procedimentos: análise das médias (teste t) e análise fatorial para que fossem gerados 

perfis (foram encontrados 16 fatores). 

Os resultados apontaram que: a) diferenças significantes entre os 

grupos foram encontradas; b) apesar das diferenças significativas entre os quatro 

grupos, eles não puderam ser classificados rigidamente em relação aos tipos Realista, 

Intelectual, Social e Empreendedor, de acordo com Holland; c) nem todas as 

características encontradas nas descrições de Holland, para os tipos correspondentes 

aos grupos examinados, coincidiram com os encontrados por meio do emprego da 

Diferencial Semântica, revelando, talvez, as diferenças culturais; d) certos 

comportamentos medidos pelas diversas escalas não revelaram diferenças 

significativas, discrepando dos modelos de Holland; e) as respostas correspondentes 

foram consideradas como estereotipadas, uma vez que poderiam revelar influência de 

características ambientais, principalmente do ambiente escolar; f) a análise fatorial 

revelou uma maior carga nas variáveis relacionadas com comportamentos “sociais”: 

Conservadorismo, Resistência à Mudança, Valores Convencionais, Inflexibilidade, 

Perseverança, Dominância, Atividades Sociais, Liderança, Orgulho, Valores Sociais, 

1 A diferencial semântica, segundo Martins (1978), se constitui num método de observação e medida do
significado psicológico das coisas, principalmente, de conceitos. Uma das possibilidades de avaliação
do significado psicológico de conceitos (Osgood, 1957 citado por Martins, 1978) decorre do fato de 
que, embora as pessoas vejam as coisas de forma diferente, pode haver um núcleo comum ao 
significados desses conceitos. Sobretudo, para o leitor interessado em medidas e avaliação psicológica, 
se sugere a consulta ao trabalho de Martins (1978). 
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Agressividade, Bens Materiais, Posição Social, Impulsividade, Dependência, Auto-

expressão, Supervisão e Modéstia; e g) as 75 variáveis foram reunidas em 18 fatores. 

Teorias Desenvolvimentais

Ferretti (1998) entende como classificados dentre as teorias 

desenvolvimentais, os trabalhos de Ginzberg (1951); Tiedeman e O’hara (1963); 

Super (1968); e Pelletier, Noiseaux e Bujold (1979). 

Super (1968, citado por Martins, 1978; Carvalho, 1995 e Bock, 2002) 

introduziu a expressão desenvolvimento vocacional para enfatizar a idéia de que a 

escolha profissional não é um evento, mas um processo longo e complexo. O seu 

trabalho se constituiu no deflagrar de um novo ciclo de estudos e posturas na 

orientação profissional, tendo modificado e enriquecido a teorização na área. Sua 

visão é a de que, no decorrer do desenvolvimento humano, são feitas muitas escolhas 

que implicam na eliminação de algumas alternativas e na retenção de outras. O que 

deve, paulatinamente, propiciar a escolha ocupacional.

Percebe-se que as posições de Bohoslavsky (1977) e, dentre outros 

estudiosos brasileiros, Lucchiari (1992) e Levenfus (1997)  e Levenfus e Soares 

(2002) se mostram bastante influenciadas pelas idéias de Super, pelo menos na 

concepção de que o processo de escolha profissional é um aspecto do 

desenvolvimento global do indivíduo. De onde, a associação apontada pelas autoras 

de que a escolha profissional deve ser tomada no contexto da definição e busca da 

concretização de um projeto de vida e na proposição de Bohoslavsky (1977) de que 

mais do que pelo “o que fazer”, a escolha profissional deve ser guiada pelo “o que 

ser”.
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Para Super (1968), o momento de escolha corresponderia a um

momento de maturidade vocacional, o qual seria um ponto numa escala contínua entre 

as primeiras fantasias sobre papéis ocupacionais adultos e o declínio profissional. Na 

infância os indivíduos começam a formar um autoconceito e desenvolvem um sentido 

de identidade, ao mesmo tempo diferente e semelhante aos demais. Esse processo 

exploratório não cessa durante o correr da vida e passa por diferentes fases. O 

momento de escolha vocacional se dá quando o jovem atinge um conceito de si 

mesmo suficientemente explicito para pensar “eu sou isto e não aquilo e este trabalho 

me permite ser quem eu quero ser”. 

Quanto aos fatores que determinam esta escolha, Super propõe uma

multiplicidade deles, desde psicológicos, baseados em toda uma história de vida, até 

sociológicos, também presentes nessa história. Analisa a maturidade vocacional, os 

interesses, os valores, as necessidades, os traços de personalidade e o autoconceito. 

Mas enfatiza o valor da posição social, a estrutura de oportunidades local, educativa e 

ocupacional, as condições econômicas e o mercado de trabalho. Menciona também a 

raça e o sexo e os impedimentos físicos, considerando ser difícil a decisão de 

classificá-los como psíquicos ou sociais ou físicos, em virtude das atitudes sociais 

relacionadas a estes fatores. 

No tocante às fases ou estágios do desenvolvimento vocacional, ele 

desenvolveu uma análise das características e dos determinantes específicos de cada 

etapa vocacional que se encontra expressa na Tabela 6.

Estas fases foram divididas por aproximação, não definindo idades 

exatas, mas sim idades médias, valendo especialmente como um roteiro do 

desenvolvimento profissional. São, ainda hoje, as mais usadas pelos orientadores 

profissionais.
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Tabela 6. Estágios do processo de escolha profissional na teoria de Super 

Estágio Momentos Caracterização

Crescimento

(Infância)

Fantasia

(4 a 10 anos) 
Expressa as necessidades básicas. 

Escolhas e o autoconceito são 
inicialmente determinados pela

Interesse

(11-12 anos) 
Quando o púbere começa a falar de 
“gostos” por atividades. 

identificação com as figuras 
paternas e outros familiares e, 
posteriormente, com figuras da 
escola e outras. 

Capacidade

(13-14 anos) 

Quando a aprendizagem escolar começa
a levar o adolescente a treinar seu 
potencial em diferentes tipos de tarefas. 

Exploração

(Adolescência/juventude)

Tentativa

(15 a 17 anos) 

Quando importam os interesses, as 
habilidades, os valores e as 
oportunidades, mas as tentativas de 
escolha se baseiam na fantasia. 

O autoconceito não se baseia 
mais apenas nas identificações, 
mas também no desempenho de 
papéis.

Transição

(18 a 20 anos) 

Maior consideração da realidade, 
levando a um confronto entre as 
necessidades, os interesses, o treino e o 
mercado de trabalho. 

O adolescente/jovem exercita e 
avalia suas capacidades. Ensaio

(21 a 24 anos) 

O jovem localiza uma área profissional, 
discriminada entre as demais, escolhe-a 
como própria e se relaciona mais
diretamente com ela. 

Estabelecimento ou afirmação

(Idade adulta) 

Busca de manutenção por meio
da experiência ou da 

Ensaio
(25 a 30 anos) 

Ainda ocorre uma mudança de áreas, 
implicando todas as vicissitudes desta 
mudança, como, onde trabalhar, com
quem, em que especialização, etc. 

especialização na área de 
realidade já escolhida. Estabilização

(31 a 44 anos) 

Quando escolhida uma área, o indivíduo 
produz muito dentro dela, procurando 
estabilidade e segurança profissional. 
São os anos mais criativos de trabalho. 

Permanência ou manutenção

(Maturidade) (45 a 64 anos) 

Nesta fase os esforços se dirigem para a 
estabilização profissional na área já 
escolhida.

Declínio

(terceira idade) 

As forças físicas e mentais se 
desaceleram e as atividades 

Desaceleração

(65 a 70 anos) 

Quando principalmente o ritmo de 
trabalho diminui e, muitas vezes, as 
tarefas e o tempo de trabalho se 
modificam, acompanhando a condição 
do organismo.

podem novamente começar a 
mudar, pelo aparecimento de 
papéis sociais diferentes e 
novos interesses e necessidades.

Aposentadoria

(Acima de 71 
anos)

Este momento pode ou não ocorrer, com
dificuldade ou com aceitação, variando 
de pessoa para pessoa. 
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Teorias Decisionais 

De acordo com Ferretti (1998), se encontram nesta classificação os 

estudos de Hilton (1962); Gellat (1962); e Hershenson e Roth (1966). 

A seguir, serão apresentadas as principais idéias de Gellat (1962, 

citado por Levenfus, 1997), como exemplo do que as teorias decisionais envolvem.

Para realizar uma escolha, o indivíduo se engaja num processo que 

mobiliza três sistemas: a) um sistema preditivo, por meio do qual avalia as 

possibilidades que se lhe oferecem, as conseqüências possíveis das decisões que possa 

efetuar e as possibilidades de que tais conseqüências ocorram; um sistema avaliativo,

pelo qual estima a desejabilidade dessas conseqüências; um critério de decisão, pelo

qual o indivíduo realiza uma avaliação das decisões possíveis e chega finalmente a 

uma decisão. Essa decisão pode ser instrumental ou final. Quando instrumental,

conduz à busca de novas informações e o processo é retomado. Quando final, 

ocasiona novas decisões. 

Teorias Socioeconômicas

Para Blau, Parnes, Gustad, Jessor e Wilcock (1964, citados por Ferretti, 

1998) o ingresso do indivíduo numa dada ocupação resulta de dois processos inter-

relacionados: a) o processo de escolha ocupacional e b) o processo de seleção 

ocupacional. Ambos são influenciados pela estrutura social na medida em que esta, de 

um lado, modela as potencialidades biológicas do indivíduo que escolhe e de outro, 

define as condições socioeconômicas, em que ocorre o processo de seleção. Mudanças 
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históricas que se operam na estrutura social, resultam, em dado momento, numa

organização socioeconômica, sendo que alguns aspectos dessa organização 

determinam diretamente o processo de seleção ocupacional. Por outro lado, as 

influências modeladoras do potencial biológico resultam em certas características 

individuais, quatro das quais determinam, diretamente, a escolha ocupacional 

(informação ocupacional, qualificação técnica, características do papel social, 

hierarquia de valores). Dessa forma, a escolha ocupacional é parte de um processo que 

se desenvolve durante muitos anos, resultando de inúmeras escolhas anteriores. Cada 

uma dessas escolhas é motivada por um conjunto pessoal de preferências 

(desejabilidade) quanto às alternativas de ação e por um conjunto de expectativas 

(estimativas subjetivas) em relação às possibilidades de concretização de suas 

preferências. Os próprios autores revelam não estar elaborando conceitos e 

concepções novas, mas procurando estabelecer elos entre os diversos determinantes

do processo de escolha profissional. 

Ao serem analisadas as teorias aqui apresentadas, em consonância com

Ferretti (1998), se constatam alguns pontos que parecem ser comuns entre elas: 

a) As teorias se propõem a explicar o processo pelo qual o indivíduo passa ao 

realizar escolhas profissionais, bem como o produto desse processo. Constitui 

exceção a teoria traço-e-fator que, ao invés disso, fornece um modelo de ação 

para o orientador; 

b) Todas as teorias apontam que a escolha é um ato individual e pessoal; 

c) Todas as teorias admitem que a escolha é um processo complexo no qual 

interferem fatores do indivíduo (sob forma de potencial biológico ou 

hereditário, características psicológicas etc.), bem como fatores de caráter 

ambiental (condição socioeconômica, oportunidades, locais de trabalho etc.). 
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No geral, a ênfase é posta na dimensão biopsicológica, aparecendo os dados de 

natureza ambiental como fatores de influência ou modificadores das 

características biopsíquicas ou, ainda, como limitadores das condições de 

escolha; e 

d) As teorias, implícita ou explicitamente, consideram que os indivíduos diferem

entre si por uma série de características (aptidões, interesses, características de 

personalidade, ritmo de desenvolvimento, autoconceito etc.). Essas diferenças 

os levarão a optar por diferentes caminhos profissionais. 

Segundo Ferretti (1998), são possíveis algumas inferências sobre as 

teorias:

a) As teorias não se propõem a explicar as escolhas de indivíduos segundo a 

influência diferencial de fatores tais como raça, cor, origem socioeconômica,

sexo, filiação religiosa – exceto, talvez, o esquema conceitual de Blau e 

colaboradores (1968), autorizando a suposição de que os processos descritos se 

aplicam a todos os indivíduos; 

b) Na medida em que pressupõem ser o ato de escolha de responsabilidade do 

indivíduo que o realiza e na medida em que supõem aplicáveis, 

indistintamente, aos diferentes indivíduos os processos de escolha que 

descrevem, as teorias implicitamente admitem que todos têm a mesma

liberdade de determinar seu futuro profissional. 

c) Embora apenas a teoria traço-e-fator especifique claramente o papel a ser 

desempenhado pelo orientador, não é difícil inferir que, se este se vale de uma

particular teoria para direcionar sua ação, obviamente, o fará utilizando-a 

como um referencial para colocar em prática o objetivo tradicional da 
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orientação profissional - ajudar os indivíduos a escolherem corretamente uma

profissão.

A partir dessas constatações e inferências, Ferretti (1998) lança uma

crítica às mesmas considerando-as influenciadas e, até mesmo, servindo para a 

manutenção de interesses ideológicos – sobretudo, dos princípios ideológicos do 

liberalismo (individualismo, a liberdade e a igualdade). 

Para um entendimento da crítica feita por Ferretti (1998), se faz 

necessário um sucinto comentário sobre tais princípios. O individualismo leva à 

crença de que os indivíduos têm atributos diferentes e de que a cada pessoa dever-se-

ia possibilitar desenvolvê-los, em competição com os demais, ao máximo de sua 

capacidade. O princípio da liberdade presume que um indivíduo seja tão livre quanto 

outro para atingir uma posição social vantajosa, em virtude de seus talentos e aptidões. 

Já o princípio da igualdade toma que todos os homens são iguais perante a lei de 

conseguir seu progresso pessoal e posição social vantajosa. Em suma, o ideário liberal 

imputa a responsabilidade pelo sucesso ou fracasso do indivíduo apenas a ele próprio, 

desconsiderando as forças e determinantes sociais.

Outra postura crítica assumida diante das teorias da escolha/decisão 

profissional é de Bock (2002) que, além corroborar a posição de Ferretti (1998), 

apresenta uma nova classificação das teorias: ‘teorias tradicionais’ (classificação de 

Crites), ‘críticas’ e ‘para além da crítica’. 

Por ‘teorias críticas’, o autor entende aquelas surgidas no Brasil na 

década de setenta e início dos anos oitenta. Estas analisaram as tradicionais, 

evidenciando seus aspectos ideológicos. São tidos por Bock (2002) como

investigadores críticos Cunha (1977), iniciador de uma corrente de análise que veio a 

ser denominada de “visão reprodutivista”; Ferretti (1998), que tece críticas às teorias 
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tradicionais e à prática da orientação profissional como mantenedoras do ideário 

liberal; Pimenta (1979), que fazendo uso da fenomenologia existencial procura 

demonstrar que a escolha não é um fenômeno apenas psicológico e que faz necessário 

analisar outros determinantes; Patto (1991), que estuda a produção do fracasso 

escolar); Silva (1996), que busca o relacionamento entre o social e a subjetividade; e 

Bohoslavsky (1987), que desenvolve a abordagem clínica em orientação vocacional. 

Numa análise do que se tem produzido teoricamente e sobre tipos de 

intervenção freqüentes em orientação profissional no Brasil desenvolvidas em

veículos tais como a Revista da Associação Brasileira de Orientadores Profissionais 

(Abop), anais dos simpósios promovidos pela Abop e em livros, como os organizados 

por Bock et al (1995) e por Levenfus e Soares (2002) entre outros, se percebe a 

predominância do enfoque clínico e a intensa influência de Bohoslavsky. 

Um exemplo característico é a investigação conduzida por Lemos

(2001) que assume como referencial a Abordagem Clínica. Para o estudo foi 

desenvolvido o Procedimento de Desenhos-Estórias de Profissionais – DP-E, uma

variação do Desenho-livre com Estórias – D-E, proposto por Trinca (1987). A autora 

intencionava desenvolver um instrumento que auxiliasse na investigação de como se 

organizam as experiências subjetivas dos adolescentes das classes média baixa e alta, 

diante das transformações no mundo do trabalho e, portanto, dos modelos

profissionais vigentes de que dispõem. A partir dos novos modelos profissionais que 

se apresentam, buscou compreender de que maneira essas novas características vêm

sendo introjetadas pelos adolescentes no processo de constituição da identidade 

profissional. Procurou, ainda, pela pesquisa bibliográfica e pelo trabalho de campo, as 

bases para explicar e interpretar o tema tratado. A pesquisadora constituiu sua amostra

reunindo 40 adolescentes de ambos os sexos, que se encontravam cursando a terceira 
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série do ensino médio, em escolas públicas e particulares. Além do instrumento

projetivo, foi utilizada uma ficha de dados sociodemográficos, incluindo uma folha de 

classificação socioeconômica baseada em critérios do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE). Os dados receberam tratamento qualitativo e quantitativo. 

Apresentando os dados por gênero e vinculação a escola pública ou privada, a autora 

chegou, por exemplo, a que entre os rapazes de escolas particulares (10 participantes) 

apenas três revelaram um posicionamento mais amadurecido diante da escolha: 

posicionamento crítico, perspectiva de construção de projeto profissional, mobilização

de recursos e relação com o trabalho mais integrada com aspectos afetivos (bom

desenvolvimento egóico). Dentre os que apresentaram posicionamento mais imaturo,

foi verificada a dificuldade de fantasiar (indicadora de falta de autonomia), dificuldade 

de expressão do desejo e dissociação entre profissão e vida afetiva. Toda a análise dos 

desenhos se deu a partir do referencial psicodinâmico de base psicanalítica 

introduzido por Bohoslavsky na compreensão do fenômeno da escolha vocacional. 

De origem argentina, Bohoslavsky chegou no Brasil aos 32 anos e aqui 

faleceu aos 34 (em 1977). Contrapondo-se ao que denominou de “modalidade

estatística” (calcada no uso exclusivo dos testes psicológicos e, particularmente, na 

teoria traço e fator), idealizou juntamente com psicólogos da Universidade de Buenos 

Aires a (por ele denominada) “modalidade clínica” – que não descarta a utilização dos 

testes, mas os tomam apenas como instrumentos para diagnóstico e subsídios para o 

autoconhecimento do orientando (Bohoslavsky, 1987).

Sua proposta parte do pressuposto de que os indivíduos são 

multipotenciais e as profissões são amplas o bastante para permitir certa variedade de 

indivíduos em cada ocupação e certa variedade de ocupações para cada indivíduo. Ela 

estuda o tipo de vínculo que os indivíduos realizam com suas atividades profissionais 



41

presentes e futuras e como estes influenciam no processo de constituição da identidade 

vocacional/profissional.

Para Bohoslavsky (1987) as classificações das profissões realizadas 

pelos jovens são de natureza afetiva. As ocupações são sempre consideradas em

relação às pessoas que as exercem. O futuro é personificado e implica identificar-se 

com os diversos papéis sociais adultos que o adolescente encontra disponível em seu 

meio social. 

Bohoslavsky (1987) admite que a escolha é um processo, com estágios 

delineados. No estágio da exploração, alguns são ativos e outros passivos. O conceito 

de situação, central na modalidade clínica, surge destas posições. A situação designa a 

percepção que o adolescente tem daquilo que vai explorar e daquilo com que pode 

contar para a tarefa. As situações podem ser de quatro tipos, segundo o acúmulo de 

ansiedade, o tipo de conflitos e as defesas evidenciadas no comportamento do 

adolescente: predilemáticas, dilemáticas, problemáticas ou de resolução.

Na situação predilemática, o adolescente tem o aspecto de alguém a 

quem "não acontece nada". É o adolescente que não se dá conta de que deve explorar. 

Nem sequer parece perceber que deve escolher. 

Na situação dilemática, o adolescente se apercebe de que alguma coisa 

acontece, que existe algo importante ao seu redor, algo importante que deve fazer. Até 

este ponto, pode ver-se "invadido" pela urgência, de tal modo que a ansiedade terá 

características confusas, expressas, por exemplo, no medo de que, se não escolher 

alguma coisa, nunca deixará de ser adolescente ou nunca se separará da escola de 

ensino médio. Os conflitos são ambíguos e ambivalentes. Não há uma clara 

discriminação entre a parte e o todo. 
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Na situação problemática, o adolescente parece realmente preocupado. 

Caracteriza-se pelo fato de que as ansiedades são moderadas. Geralmente, os 

adolescentes oscilam rapidamente entre ansiedades persecutórias e depressivas. São 

momentos de criação. Os conflitos são bivalentes, há mais discriminação, menos

confusão, mas não há, entretanto, integração. Diante desta situação, as posições que 

formulam são dicotômicas.

Na situação de resolução, os conflitos que surgem são ambivalentes e 

combivalentes. Já não há amor nem ódio com relação ao objeto que se abandona, 

porque se elaborou a separação do projeto anterior, que se deixou de lado. O termo

resolução serve para sublinhar o fato de que se trata de encontrar uma solução para o 

problema e que será encontrada, do mesmo modo como se solucionaram problemas

anteriores, que implicavam escolhas e, portanto, a elaboração de lutos.

Lemos (2001) afirma que neste tipo de abordagem, se pressupõe que o 

indivíduo seja capaz de chegar a uma decisão profissional se vier a conseguir elaborar 

os conflitos e ansiedades em relação ao futuro. O orientando possui, portanto, um

papel ativo, o orientador ajuda a aprofundar seu conhecimento pessoal e a resolver 

conflitos que impedem a tomada de decisão, ao mesmo tempo em que aproxima o 

indivíduo da realidade ocupacional, possibilitando a correção de imagens profissionais 

fantasiosas ou distorcidas. 

Percebe-se que o objetivo principal da modalidade clínica em

Orientação Profissional é mobilizar a capacidade de decisão autônoma do orientando, 

para que este possa construir um projeto profissional mais amadurecido e consciente. 

O que Bock (2002) classifica como teorias para além da crítica são as 

tentativas empreendidas, inclusive por ele, de realizar uma aproximação do processo 

de escolha profissional a partir dos princípios básicos da abordagem sócio-histórica. 
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Buscam superar a dicotomia entre indivíduo e sociedade. Aceitam as formulações

desenvolvidas pelas teorias críticas, mas indicando que é necessário um avanço na 

compreensão da relação indivíduo-sociedade, de forma dialética, e não idealista ou 

liberal. Alertam para a necessidade de não se confundir individualidade com

individualismo. Não se nega o indivíduo, mas a concepção liberal de indivíduo. 

A escolha profissional é olhada a partir da visão de multideterminação

do humano, que combate a concepção do ser humano como natural ou abstrato.

Os supostos básicos da abordagem foram sumarizados por Bock, 

Furtado e Teixeira (1999) nos seguintes pontos: 

a) “Não existe natureza humana”;

b) “Existe condição humana”;

c) “O homem é um ser ativo, social e histórico”; 

d) “O homem é criado pelo próprio homem”; e 

e) “O homem concreto é objeto da psicologia”. 

Aguiar e Bock (1995), com base nas concepções sócio-historicas, 

consideram que a intervenção no processo de escolha profissional deve ser encarada 

como uma prática promotora da saúde. 

Bock (2002) apresenta uma proposta de intervenção interdisciplinar 

que consiste num programa que consta de três módulos: primeiro, significado da 

escolha profissional (objetivando discutir valores, a importância, a necessidade ou não 

da opção para o participante, a reflexão sobre os modelos de escolha que existem na 

sociedade); segundo, o trabalho (objetiva discutir o trabalho partindo do conceito até 

chegar o modo como ocorre na sociedade); e terceiro, autoconhecimento e informação

profissional.
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Bock (2002) apresenta um entendimento de autoconhecimento que se 

relaciona à análise da trajetória de vida do próprio sujeito, quanto às formas de 

escolha e à compreensão de como construiu sua individualidade. Perceber o que já se 

desenvolveu em termos de interesses, habilidades e características pessoais para 

projetar o que pretende desenvolver mais, mudar ou mesmo construir de forma

diferente é o que se visa no programa. Segundo o autor, não se objetiva a busca de 

relação entre as características pessoais e as profissões: trata-se de propiciar ao 

orientando que compreenda sua forma pessoal de tomada de decisão e dar condições 

para que possa elaborar projetos, inclusive, de mudanças, em suas características 

pessoais.

Ainda para ilustrar a diversidade de enfoques pelos quais o processo de 

escolha profissional ou, como prefere denominar Martins (1978), o comportamento

vocacional pode ser abordado e serem as práticas interventivas influenciadas, 

apresentar-se-á, de forma sucinta, o modelo proposto por Sarriera (1999) baseado no 

paradigma teórico-sistêmico da perspectiva ecológica.

Segundo Sarriera (1999), o enfoque visa oferecer uma análise integrada 

e contextualizada dos diferentes elementos que intervém no processo de escolha 

profissional e da inserção do jovem no mercado de trabalho. 

O ser humano, na perspectiva ecológica, é considerado 

indissociavelmente unido a seu meio. O ambiente é tão ativo, tão modificador de 

possibilidades e de projetos pessoais, como o sujeito capaz, também, de modificar seu 

ambiente. Para Sarriera (1999), a leitura separada de sujeito e meio fragmenta a 

realidade, descontextualiza o indivíduo do ambiente e poderá levar a uma visão 

parcial do processo de escolha profissional, como fenômeno em estudo. 
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O modelo ecológico se assenta em uma série de estruturas ou sistemas.

O microsistema é a estrutura nuclear. No caso da escolha profissional, nele se 

processa uma série de atividades que a pessoa desenvolve, de acordo com seu 

momento evolutivo e o seu contexto (na família, por exemplo, desenvolvimento de 

hábitos; na escola, estratégias de aprendizagem e habilidades sociais).  Nos 

microsistemas, também, se assumem papéis, relações e vínculos afetivos. Estes podem

modificar a estrutura sistêmica.

De acordo com Sarriera (1999), os microsistemas se relacionam entre 

si, dando vez a um sistema de ordem superior – mesossistema. Assim, uma visão 

integrada dos microsistemas família, escolar, de trabalho e social confere ao indivíduo 

a competência (ou maturidade, por comparação a outras teorias) tanto para a escolha 

quanto para a inserção no mercado de trabalho. 

A pessoa em situação de escolha precisa considerar, também, o que faz 

parte do exosistema – ambientes experimentados por pessoas significativas. Dois 

exemplos de exosistemas influentes na situação de escolha: vivência do clima

organizacional pelos pais em seus ambientes de trabalho e satisfação ou insatisfação 

dos professores com políticas educacionais ou com políticas organizacionais. As 

experiências podem ser positivas ou negativas, repercutindo diferentemente na pessoa 

em situação de escolha.

Envolvendo os demais, tem-se por fim o macrosistema (sistema

político, sistema cultural, ideológico, religioso etc). No caso da escolha, são relevantes 

o mercado de trabalho, o sistema educacional e os recursos para a formação

profissional.

Além dos sistemas (estrutura), a abordagem ecológica dispõe de 

princípios básicos norteadores, a saber: (a) interdependência entre estruturas e 
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elementos; (b) processamento ou circularidade de recursos; (c) adaptação dinâmica e 

permanente; e (d) evolução-sucessão de pessoas e ambientes.

Outro conceito fundamental é o de transição ecológica, isto é, 

passagem do indivíduo para outro microsistema vital. Na análise em questão: 

transição do ensino médio para a Universidade, da casa dos pais para a “residência 

universitária” ou a moradia com outros parentes ou amigos, a constituição de família e 

da universidade para o mercado de trabalho. 

Sarriera (1999) afirma que quanto mais informações o indivíduo 

angariar sobre o sistema para qual o transitará, maior a probabilidade de uma mais

bem sucedida transição. O que aponta para a confirmação também nesse modelo para 

a importância da informação profissional. 

Acredita-se que, embora de forma não exaustiva, tenham sido 

abordadas neste capítulo e no anterior, no tocante ao significado do trabalho e à 

escolha acadêmico-profissional, informações que permitam ao leitor compreender o 

processo de investigação levado a cabo, inclusive, os elos com os métodos e técnicas 

utilizados - expostos adiante. 
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4. Método 

A investigação se caracterizou como um estudo de campo, uma vez 

que se buscou a obtenção de informações e conhecimentos sobre o problema

investigado utilizando-se a realidade social como local de coleta de dados. 

Pelas contingências do estudo, se fez necessária a focalização em

elementos dos fenômenos significado do trabalho e escolha acadêmico-profissional

e/ou das relações entre eles. Contudo, por se admitir a complexidade dos mesmos e a 

necessidade de uma perspectiva integradora, objetivou-se a exploração das conexões 

entre os vários aspectos dos mesmos sem perder de vista o todo - o que permite que se 

possa afirmar que se tenha realizado um estudo sistêmico.  O que procurou se garantir 

pela escolha dos procedimentos estatísticos e pela tentativa de se realizar uma reflexão

integradora na análise e discussão dos dados e nas considerações finais. 

Neste capítulo, serão apresentadas as questões que nortearam a 

investigação, caracterizadas a população e amostra, explicitadas as técnicas, 

instrumentos e procedimentos de coleta, registro e análise de dados.

4.1 – Questões de pesquisa 

Como já enunciado, o problema alvo de estudo encerra a tentativa de 

se compreender as possíveis relações entre dois construtos: significado do trabalho e 

escolha acadêmico-profissional.

Como ponto de partida para estabelecer o caminho a seguir visando a 

consecução  do objetivo do estudo foi delineada a seguinte questão geral: 

Existem relações entre o significado atribuído ao trabalho por pessoas 

recém-ingressas numa instituição de ensino superiore a escolha de um curso 

universitário?
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Para que as múltiplas facetas dos construtos pudessem ser abordadas 

da forma mais integrada possível e alicerçada no referencial teórico assumido foram

estabelecidas as seguintes questões específicas: 

a) Que critérios os primeiranistas da amostra utilizaram para escolher o curso 

superior na oportunidade do vestibular?

b) O uso dos critérios varia por instituição, por área e por curso? 

c) Enfrentaram dificuldades no processo de escolha acadêmico-profissional?

Quais foram?

d) Como os primeiranistas avaliam o curso iniciado quanto ao nível de satisfação 

e perspectivas? 

e) A centralidade atribuída ao trabalho pelos primeiranistas varia por curso e área 

do conhecimento da escolha acadêmico-profissional?

f) Os primeiranistas apresentam diferenças ou semelhanças quanto aos atributos 

valorativos e descritivos do trabalho conforme o curso e área do conhecimento

da escolha acadêmico-profissional?

g) Os primeiranistas diferem na hierarquização dos atributos valorativos e 

descritivos do trabalho conforme o curso e área do conhecimento da escolha 

acadêmico-profissional?

h) Os padrões do significado atribuído ao trabalho pelos primeiranistas

apresentam variabilidade em função do curso e área do conhecimento da 

escolha acadêmico-profissional?

4.2 – População e amostra 

A população alvo foram pessoas matriculadas no primeiro ano de 

cursos de graduação em uma instituição de ensino superior (IES) pública e outra 

privada, em Natal, Rio Grande do Norte. 
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No processo de definição da amostra foram trilhados os seguintes 

passos:

Passo 1 – Para a escolha das instituições dentre as existentes, se tomou como critério 

o porte (quantidade de cursos oferecidos e alunos matriculados). Foram escolhidas, 

assim, a maior em cada seguimento (público e privado): a Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN) e a Universidade Potiguar (UnP), respectivamente.

Passo 2 – Dentre os diversos cursos oferecidos por ambas, foram selecionados 

aqueles existentes nas duas instituições - o que permitiu a identificação de 16 

(dezesseis) cursos, abaixo relacionados: 

Ciências Biológicas e da Saúde – Ciências Biológicas, Farmácia, Fisioterapia 

e Odontologia; 

Ciências Exatas e Tecnológicas – Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil 

e Engenharia da Computação;

Ciências Humanas – Letras, Pedagogia e Psicologia; e 

Ciências Sociais Aplicadas – Administração, Ciências Contábeis, Ciências 

Econômicas, Direito, Jornalismo e Turismo.

Passo 3 – Como ficará demonstrado adiante, quando da descrição dos procedimentos

adotados para a coleta e registro dos dados, se chegou a uma amostra acidental de 921 

pessoas; com distribuição nas duas IES especificada na Tabela 7, que apresenta o 

quantitativo de alunos primeiranistas nas duas instituições por curso e o tamanho da 

amostra. Observe-se que os cursos estão dispostos conforme a classificação por área 

do conhecimento.
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Tabela 7. População e a amostra por IES, área e curso 

Curso/área UFRN UnP Total

Popu-
lação

Amostra
Popu-
lação

Amostra
Popu-
lação

Amostra

Ciências
Biológicas

130 25 19% 192 59 30% 322 84 26%

Farmácia   90 21 23% 106 35 33% 196 56 28%

Fisioterapia   30 23 77% 193 39 20% 223 62 28%

Odontologia   72 17 24% 88 14 16% 160 31 19%

Ciências
Biológicas e da 
Saúde

322 86 24% 579 147 25% 901 233 26%

Arquitetura e 
Urbanismo

  80 15 19% 128 27 21% 208 42 20%

Engenharia Civil 100 46 46% 59 24 41% 159 70 44%

Engenharia da 
Computação

  66 26 39% 79 27 34% 145 53 36%

Ciências Exatas e 
Tecnológicas

246 87 35% 266 78 29% 512 165 32%

Letras 110 29 26% 97 8 8% 207 37 17%

Pedagogia 160 35 22% 123 30 24% 283 65 23%

Psicologia   45 29 64% 51 33 64% 96 62 64%

Humanística 315 93 29% 271 71 26% 586 164 28%

Administração 160 37 23% 369 42 11% 529 79 15%

Ciências
Contábeis

130 29 22% 52 31 60% 182 60 33%

Ciências
Econômicas

100 40 40% 28 11 39% 128 51 40%

Direito 160 27 17% 673 41 6% 833 68 8%

Jornalismo   80 26 32% 70 21 30% 150 47 31%

Turismo   80 28 35% 139 26 19% 219 54 25%

Ciências Sociais 
Aplicadas

718 187 26% 1331 172 13% 2041 359 18%

Total 1593 453 28% 2447 468 19% 4040 921 23%
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Os aspectos a seguir apresentados fazem parte do perfil sócio-

demográfico dos primeiranistas participantes, caracterizando, então, a amostra:

Faixa Etária – considerando-se que 15 participantes omitiram a data de 

nascimento, a amostra foi constituída por pessoas com idade mínima de 17, 

máxima de 57 e média de 22 anos. Entre os intervalos de idade, aquele que 

concentrou o maior número de participantes foi o que aglutinava os 

participantes com 20 anos completos a 23 incompletos (354, correspondendo a 

39,1%); seguido do que aglutinava os que contavam com 17 anos a 20 

incompletos (324, correspondendo a 35,8%). Assim, se teve que a maioria dos 

primeiranistas (74,8%), ainda, não havia completado 23 anos de idade. 

Aplicado o teste Qui-Quadrado (Pearson), foi constatado que o 

resultado indicou rejeição da independência do relacionamento entre faixas etárias e 

IES ( 2=25,0 para p<0,001). Houve uma tendência, observável na Tabela 8, a que os 

alunos da UFRN apresentassem idades inferiores aos da UnP.

Tabela 8. Faixa etária dos participantes por IES (N = 906) 

IES
Idade UFRN UnP Total

17 - 19a11m 171 153 324
18,9% 16,9% 35,8%

20 - 22a11m 192 162 354
21,2% 17,9% 39,1%

23 - 25a11m 49 47 96
5,4% 5,2% 10,6%

26 - 30a11m 17 29 46
1,9% 3,2% 5,1%

31 - 35a11m 11 28 39
1,2% 3,1% 4,3%

36 - 46a11m 4 18 22
0,4% 2,0% 2,4%

Acima de 47 anos 9 16 25
1,0% 1,8% 2,8%

Total 453 453 906
50,0% 50,0% 100,0%
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Gênero – houve uma predominância do gênero feminino (573, 

correspondendo a 59,3%) sobre o masculino (373 ou 40,5%); salientando-se 

que, apenas, 02 (duas) pessoas deixaram de informar o gênero. Aplicado o 

teste Qui-Quadrado (Pearson), o resultado indicou rejeição da independência 

do relacionamento entre gênero e IES ( 2=9,7 para p=0,002). Houve uma

tendência, observável na Tabela 9, a que fossem encontrados mais

participantes do gênero masculino na UFRN do que na UnP.

Tabela 9. Distribuição quanto ao gênero por IES (N = 919) 

IES
Gênero UFRN UnP Total

Masculino 207 166 373
22,5% 18,1% 40,6%

Feminino 246 300 546
26,8% 32,6% 59,4%

Total 453 466 919
49,3% 50,7% 100,0%

Naturalidade – considerando-se que 231 participantes deixaram de informar

a naturalidade e/ou confundiram com nacionalidade, apesar da amostra ter se 

constituído por pessoas provenientes das diversas regiões do país, incluindo 

uma estrangeira, predominou o número de primeiranistas nascidos no próprio 

estado (521, correspondendo a 75,5%). Destes, a maioria (389 ou 56,4%) 

nasceu na Capital do estado. O resultado da aplicação do teste Qui-Quadrado 

permitiu a rejeição da independência entre naturalidade e IES.

Estado Civil – tendo todos os participantes informado o estado civil, se 

observou que a maioria era constituída por pessoas solteiras (823, 

correspondendo a 89,4%). Aplicado o teste Qui-Quadrado (Pearson), o 
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resultado indicou rejeição da independência do relacionamento entre estado 

civil e IES ( 2=17,6 para p=0,001). Houve uma tendência, observável na 

Tabela 10, a que se encontrasse mais participantes casados ou divorciados na 

UnP do que na UFRN.

Tabela 10. Distribuição quanto ao estado civil por IES (N = 921) 

IES
Estado civil UFRN UnP Total

Solteiro(a) 424 399 823
46,0% 43,3% 89,4%

Casado(a) 27 59 86
2,9% 6,4% 9,3%

Divorciado(a) 1 6 7
0,1% 0,7% 0,8%

Outros 1 4 5
0,1% 0,4% 0,5%

Total 453 468 921
49,2% 50,8% 100,0%

Moradia – em consonância com a predominância de solteiros, a maioria dos 

primeiranistas residia, ainda, com os pais ou outros parentes (747 ou 81,3%). 

Saliente-se que apenas 02 pessoas não indicaram com quem moram. O teste 

Qui-Quadrado não indicou possibilidade de rejeição da independência entre 

tipo de companhia com que moram os participantes e IES. 

Tipo de Escola Freqüentada – dentre os 919 primeiranistas que informaram

o tipo de escola que freqüentaram, na maior parte do tempo, até a conclusão 

do ensino médio, a maioria (715 ou 77,8%) estudou em escolas particulares. . 

Aplicado o teste Qui-Quadrado (Pearson), o resultado  permitiu a rejeição da 

independência do relacionamento entre tipo de escola freqüentada  e IES 
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( 2=15,0 para p<0,001). Houve uma tendência, observável na Tabela 11, a que 

fossem encontrados mais participantes na UFRN que tivessem estudado a 

maior parte do tempo em escolas públicas do que na UnP.

Tabela 11. Tipo de escola freqüentada por IES (N = 919) 

IES
Escola UFRN UnP Total

Pública 125 79 204
13,6% 8,6% 22,2%

Particular 328 387 715
35,7% 42,1% 77,8%

Total 453 466 919
49,3% 50,7% 100,0%

Trabalho Remunerado – tendo apenas 02 (dois) participantes omitido a 

informação, observou-se um certo equilíbrio entre os primeiranistas que 

afirmaram já ter passado por alguma experiência de trabalho remunerado e os 

que não o fizeram (524 ou 57% contra 395 ou 43%, respectivamente). Dentre 

as diversas áreas de atuação, três se destacaram: Educação (118 ou 23,9%); 

Vendas e Comércio (98 ou 19,8%); e Atividades Administrativas, Contábeis e 

Financeiras (90 ou 18,2%). Aplicado o teste Qui-Quadrado (Pearson), o 

resultado indicou rejeição da independência do relacionamento entre gênero e 

IES ( 2=5,6 para p=0,018). Houve uma tendência, observável na Tabela 12, a 

que fossem encontrados mais participantes com experiência de trabalho 

remunerado na UFRN do que na UnP.

Tabela 12. Experiência em trabalho remunerado por IES (N = 919) 

IES
Situação UFRN UnP Total

Sim 276 248 524
30,0% 27,0% 57,0%

Não 177 218 395
19,3% 23,7% 43,0%

Total 453 466 919
49,3% 50,7% 100,0%
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Trabalho Voluntário – de um total de 919 respostas válidas, 667 (73,7%) dos 

primeiranistas nunca se envolveram em trabalhos voluntários. Dentre os que 

afirmaram já ter passado por alguma experiência de voluntariado, três foram

as áreas de atuação com destaque: Educação (52 ou 23,2%); Apoio à Infância, 

Adolescência e Juventude, incluindo a atenção a crianças com câncer – 7,6% 

(49 ou 21,9%); e Iniciativas Religiosas (32 ou 14,3%). A independência não 

foi rejeitada. 

Religião – o catolicismo foi a religião indicada como professada pela maioria

dos primeiranistas (675, correspondendo a 77%); havendo dentre os mesmos

um equilíbrio entre o envolvimento moderado e o nenhum e/ou baixo 

envolvimento (43% e 44,8%, respectivamente). Quando inclusas todas as 

religiões, o envolvimento moderado foi preponderante (40,9%). Não se 

constatou rejeição da independência.

Renda Familiar – tomando-se a renda como uma variável contínua, a média

ficou em 15,9 salários mínimos e a moda em 10 salários. A renda mínima

apresentada foi de 1 salário e a máxima de 150 salários mínimos. Entre as 05 

(cinco) faixas de renda familiar estabelecidas, a que concentra a maioria dos 

participantes da amostra é a que envolve participantes cuja renda familiar

varia de 08 (oito) a 15 (quinze) salários mínimos. No entanto, ao se observar 

que 35% apresentam renda acima de 16 salários pode-se depreender, também,

um alto poder aquisitivo presente na amostra. . Aplicado o teste Qui-Quadrado 

(Pearson), o resultado indicou rejeição da independência do relacionamento

entre renda familiar e IES ( 2=60,9 para p<0,001). Houve uma tendência, 
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observável na Tabela 13, a que fossem encontrados mais participantes com

renda familiar mais alta na UnP do que na UFRN.

Tabela 13. Distribuição quanto à faixa de renda familiar por IES (N = 860) 

IES
Renda UFRN UnP Total

Abaixo de 3 sal. mínimos 54 13 67
6,3% 1,5% 7,8%

Entre 3 e 5 sal. mínimos 70 44 114
8,1% 5,1% 13,3%

Entre 5 e 10 sal. mínimos 135 107 242
15,7% 12,4% 28,1%

Entre 11 e 20 sal. mínimos 119 167 286
13,8% 19,4% 33,3%

Acima de 21 sal. mínimos 49 102 151
5,7% 11,9% 17,6%t

Total 427 433 860
49,7% 50,3% 100,0%

Nível de Instrução dos Pais – houve uma predominância pequena dos pais 

que possuem nível superior completo (326 ou 37%) sobre os que concluíram o 

ensino médio (280 ou 32%); sendo ambos os níveis de maior incidência e 

ficando bastante nítida a diferença entre estes e os demais. Aplicado o teste 

Qui-Quadrado (Pearson), o resultado indicou rejeição da independência do 

relacionamento entre nível de instrução dos pais e IES ( 2=33,0 para p<0,001). 

Houve uma tendência, observável na Tabela 14, de que fossem encontrados 

pais com nível de instrução mais elevado em maior proporção na UnP. 

Nível de Instrução das Mães – constatou-se que existe uma semelhança entre 

o perfil educacional das mães e o dos pais. No entanto, não se verificou 

rejeição de independência em relação a IES. 
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Tabela 14. Distribuição quanto ao nível de instrução dos pais por IES (N = 885) 

IES
Nível de instrução UFRN UnP Total

Sem Instrução 19 5 24
2,1% 0,6% 2,7%

Fund. Incompleto 40 11 51
4,5% 1,2% 5,8%

Fundamental 48 51 99
5,4% 5,8% 11,2%

Médio Incompleto 14 12 26
1,6% 1,4% 2,9%

Médio 145 135 280
16,4% 15,3% 31,6%

Superior Incompleto 21 22 43
2,4% 2,5% 4,9%

Superior 141 185 326
15,9% 20,9% 36,8%

Pós-Graduação 14 22 36
1,6% 2,5% 4,1%

Total 442 443 885
49,9% 50,1% 100,0%

Profissão/Ocupação dos Pais – face à profusão de profissões e ocupações 

evidenciada, para uma descrição mais sintética, se cuidou em reuní-las nos 

grupos que podem ser examinados na Tabela 15. A informação foi omitida por 

82 dos participantes (8,9%) da amostra. Observa-se que o número de pais que 

atuam como comerciantes (12,5%) supera os demais. A segunda maior

freqüência foi a dos pais que possuem uma ocupação básica com qualificação 

(9,1%) e dos que possuem nível superior e atuam na área tecnológica (9,1%). 

De uma maneira geral, se tem que a maioria dos pais possui profissões formais

e com formação de nível técnico e superior. 
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Tabela 15. Profissão/Ocupação dos pais por grupos ocupacionais (N = 839) 

Profissão e/ou Ocupação Freqüência Percentual Válido 

Aposentado 68 8,1

Autônomo 33 3,9

Comerciante 105 12,5

Comerciário 14 1,7

Desempregado 3 0,4

Empresário 53 6,3

Funcionário público 56 6,7

Militar 59 7,0

Ocupação básica com qualificação 76 9,1

Ocupação básica sem qualificação 34 4,1

Ocupante de cargo gerencial 19 2,3

Ocupante de cargo público 
comissionado

10 1,2

Profissional da área de educação 38 4,5

Profissional de nível médio 36 4,3

Profissional de nível superior na 
área de saúde 

48 5,7

Profissional de nível superior na 
área humanístico-burocrática

74 8,8

Profissional de nível superior na 
área tecnológica 

76 9,1

Profissional de nível superior no 
Judiciário

8 1,0

Profissional de nível técnico 29 3,5

Total 839 100,0

Profissão/Ocupação das Mães – considerando que 68 (7,4%) dos 

respondentes omitiram a informação, observa-se na Tabela 16 que o grupo 

ocupacional mais numeroso (28,1%) é o das mães que se dedicam aos 

cuidados exclusivos à família. Dentre as mães que possuem uma vida 

economicamente ativa, a maior parte delas (18,2%) desenvolve atividades 

profissionais ligadas à educação, sendo a maioria professoras. 
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Tabela 16. Profissão/Ocupação das mães por grupos ocupacionais (N = 853) 

Profissão/Ocupação           Freqüência Percentual Válido 

Aposentada 30 3,5

Autônoma 20 2,3

Comerciante 59 6,9

Do Lar 240 28,1

Empresária 18 2,1

Funcionária pública 65 7,6

Ocupação básica com qualificação 43 5,0

Ocupação básica sem qualificação 21 2,5

Ocupante de cargo com status 
gerencial

9 1,1

Ocupante de cargo público 
Comissionado

3 0,4

Profissional da área de educação 155 18,2

Profissional de nível médio 37 4,3

Profissional de nível superior na 
área de saúde 

63 7,4

Profissional de nível superior na 
área humanístico-burocrática

70 8,2

Profissional de nível superior na 
área tecnológica 

19 2,2

Profissional de nível técnico 1 0,1

Total 853 100,0

Seguindo tendências censitárias, tem-se que o número de mães que 

desenvolvem profissões da área humanística e da saúde é maior do que as que 

escolheram profissões da área tecnológica. A tendência de freqüência maior de 

envolvimento com atividades que requerem formação de nível médio e superior 

verificada entre os pais, também, repete-se entre as mães.
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4.3 – Técnica e instrumentos de coleta dos dados 

Para a obtenção dos dados necessários à concretização do trabalho se 

elegeu como técnica a inquirição2 (Erthal, 1999) e como instrumento o questionário 

por se apresentarem mais coerentes com os objetivos almejados e o tempo disponível 

para a realização da pesquisa.

Laville e Dionne (1999) apresentam argumentos para a aplicabilidade 

de questionários uniformizados que foram considerados pertinentes e incentivadores 

para a utilização nesta investigação. Sustentam que o questionário uniformizado se 

mostra econômico no uso; permite o alcance rápido e simultâneo de um grande 

número de pessoas; que a uniformização aumenta a probabilidade de que cada pessoa 

veja as questões formuladas da mesma maneira, na mesma ordem e acompanhadas

das mesmas opções de resposta; que facilitam o registro e permitem a utilização de 

recursos estatísticos mais sofisticados quando da análise; e que a asseguração do 

anonimato pode deixar o participante mais à vontade para emitir seu posicionamento.

Os autores recomendam, ainda, que para os casos em que o leque de 

respostas possíveis seja amplo, imprevisível ou mal conhecido, o pesquisador possa 

utilizar o questionário aberto ou semi-aberto – ou seja, composto de questões cuja 

formulação e ordem são uniformizadas, mas para as quais não se ofereçam opções de 

resposta ou combinem as duas situações.

Assim, se optou pela utilização de um questionário semi-aberto para se 

coligir os dados relativos ao processo de escolha acadêmico-profissional (Anexo 1: 

Protocolo de questionários - Questionário de Escolha Acadêmico-Profissional); um

segundo, fechado, contendo questões sobre a importância do trabalho (Anexo 1: 

2 Técnica para a obtenção de informações sobre o objeto em estudo que consiste na interrogação 
(apresentação de perguntas) aos participantes por meio de entrevista ou aplicação de questionário. 
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Protocolo de questionários - questões sobre centralidade do trabalho); outro, também,

fechado para os dados referentes ao significado atribuído ao trabalho (parte integrante 

do Inventário de Motivação e Significado do Trabalho – ISMT, Anexo 01: Protocolo 

de questionários); e de uma ficha sociodemográfica semi-aberta (Anexo 01: Protocolo 

de questionários – Ficha Sociodemográfica), para a coleta dos dados pessoais, tais 

como: gênero, idade, renda familiar, experiência de trabalho remunerado ou 

voluntário, estado civil, religião, educação em escola pública ou privada, nível de 

instrução e área de atuação profissional dos pais. 

O Questionário de Escolha Acadêmico-Profissional, semi-estruturado,

foi elaborado, especificamente, para este estudo. Tendo em vista a compreensão

semântica, a versão preliminar foi testada por meio de um estudo piloto envolvendo 

12 (doze) universitários que atendiam as características da população a que se 

destinava, nas duas universidades e guardando o equilíbrio entre as áreas do 

conhecimento envolvidas. Constatou-se a necessidade de nova redação para questões 

que não se mostraram suficientemente claras e de acréscimo de outras, em face de 

situações não previstas e para propiciar  maior detalhamento das informações.

Também o acesso a novos referenciais, particularmente Bastos (1997), levou a 

alterações para que se chegasse à forma final. Foram exploradas questões relativas às 

opções feitas no(s) vestibular(es) prestado(s) para o ano letivo de 2002 e ano anterior 

(se pertinente a questão) e razões para cada opção; dificuldades enfrentadas; mudança

de curso ou reingresso; avaliação de satisfação com a escolha; e participação em

processo de orientação vocacional/profissional. 

As duas questões sobre centralidade do trabalho investigam a 

importância que o participante atribui ao trabalho em sua vida (centralidade). Essas 

questões foram elaboradas pela Equipe MOW (1987), traduzidas e adaptadas para o 
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contexto brasileiro por Soares (1992) e utilizadas com êxito em outros trabalhos 

(Barros, 2002; Bastos, Pinho & Costa, 1995; Borges, 1998, 1999; Borges e Alves 

Filho, 2001, “no prelo”; Borges e Tamayo, 2002; Melo, 2001; Santos, 1995; e Silva, 

1996). A primeira questão solicita que o respondente pontue a cada área vital (lazer, 

comunidade, trabalho, religião e família) de acordo com a importância atribuída e que 

somadas perfaçam um total de 100 (cem) pontos. Sendo possível, inclusive, a 

atribuição de 0 (zero), caso se avalie que a área não possui nenhuma importância. A 

segunda apresenta uma escala que varia de 1 a 7, devendo o participante fazer uma

marca sobre o número que melhor corresponda à importância  atribuída ao trabalho. 

A parte integrante do Inventário de Motivação e Significado do 

Trabalho (IMST) utilizada visa à apreensão dos atributos valorativos e descritivos.  O 

IMST foi desenvolvido por Borges e Alves Filho (2001) e validado em pesquisa 

empírica realizada em Natal (RN), em diversas instituições,  com uma amostra de 487 

profissionais de saúde e 155 bancários. O processo de validação mostrou que o 

instrumento apresentava características psicométricas satisfatórias, tendo em vista as 

proporções da variância explicada, os coeficientes de consistência (alfa) de cada fator, 

os coeficientes de fatorabilidade e a capacidade dos escores nos fatores de diferenciar

as categorias ocupacionais.

Os autores concluíram, também, que a escala dos fatores valorativos se 

mostrou menos consistente do que no IST – Inventário de Significado do Trabalho 

(Borges, 1997, 1998, 1999). Segundo os autores isto pode ter decorrido do formato

quadrangular do IMST – duas escalas para o construto motivação e duas para 

significado do trabalho. 
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Ao se fazer uso apenas de duas escalas, nesta investigação, espera-se 

que a consistência das mesmas tenha sido mais próxima da consistência obtida no 

IST.

A descrição a seguir, prender-se-á apenas às duas escalas utilizadas. 

Ambas são compostas por 73 itens. São apresentadas duas questões aos respondentes: 

a) quanto o trabalho implica o resultado indicado idealmente e b) quanto julga que 

ocorre realmente o resultado indicado. O respondente deve atribuir a cada item um

valor numa escala que varia de 0 a 4 pontos. Tanto em relação aos atributos 

valorativos quanto aos descritivos são mensurados 05 (cinco) fatores, a saber: Justiça 

no Trabalho, Desgaste e Desumanização, Realização, Bem-estar e Auto-expressão 

(valorativos) e Auto-expressão, Responsabilidade e Dignidade, Desgaste e 

Desumanização, Recompensas Econômicas e Condições de Trabalho (descritivos).

4.4– Procedimentos de coleta dos dados 

Os seguintes procedimentos se fizeram necessários para a 

administração dos questionários: 

a) Estabelecimento de um contato pessoal e encaminhamento de comunicação

escrita ao Vice-Reitor e à Pró-Reitora de Graduação da Universidade Potiguar, 

no intuito de prestar esclarecimentos sobre o estudo e solicitar cooperação a 

ser expressa na autorização e tomada de providências que viabilizassem a 

coleta de dados em sala e horário de aula; 

b) Obtida a autorização, partiu-se para o contato direto com cada Diretor de 

Curso. Recebido o apoio, era definida a disciplina na qual se daria a aplicação 

do protocolo de questionários. Na maioria dos casos, o próprio Diretor 
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comunicava pessoalmente ao professor envolvido a autorização, restando ao 

pesquisador combinar com o mesmo o dia e horário mais oportuno. Quando 

isso não acontecia, o próprio pesquisador mantinha o contato, no qual 

explicava os propósitos do estudo, informava sobre a autorização por parte da 

instituição e solicitava o aprazamento da administração (aplicação); 

c) Em face da descentralização de tomada de decisões na UFRN e por se tratar 

de uma pesquisa desenvolvida em um de seus programas de pós-graduação, se 

optou pelo estabelecimento de contato diretamente com os Chefes de 

Departamento e/ou Coordenadores dos cursos. Contou-se com o apoio 

irrestrito dos mesmos e, também, dos professores envolvidos. Para a definição 

da agenda de aplicações, procedeu-se de forma semelhante à acima descrita; 

d) No caso dos cursos com mais de uma turma de primeiro ano distribuídas em

diferentes turnos, estes foram considerados visando a garantir um equilíbrio 

das administrações entre os turnos matutino, vespertino e noturno.

e) A aplicação dos questionários foi feita pelo próprio pesquisador, obedecendo a 

seguinte seqüência: apresentação dos propósitos da pesquisa, explicação 

quanto à manutenção do anonimato, solicitação de colaboração, informe sobre 

a provavelmente forma como as pessoas poderiam ter acesso aos resultados da 

pesquisa, entrega dos questionários, instruções gerais, agradecimento prévio 

(uma vez que a cada participante era permitido se retirar da sala ao término do 

preenchimento de todos os questionários), disponibilização para 

esclarecimentos durante a aplicação e checagem dos questionários no ato da 

devolução visando à detecção de alguma omissão que pudesse ser indicada ao 

participante e à solicitação para  que complementasse as respostas. 
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O tempo médio de aplicação foi de 60 minutos. Observou-se que a 

maioria das solicitações de explicações adicionais se deu em relação ao Inventário do 

Significado do Trabalho e que nas aplicações em cursos da área tecnológica tais 

pedidos ocorreram com menor freqüência. 

4. 5 – Procedimentos de registro e análise dos dados 

Antes de se proceder ao registro dos dados foi empreendida uma

checagem dos protocolos e eliminação daqueles que continham muitos erros de 

preenchimento e/ou muitas omissões. O “Questionário de Escolha Acadêmico-

Profissional”, por ser semi-aberto, exigiu a categorização das respostas dadas às 

questões abertas antes que se procedesse ao registro. As respostas obtidas com a 

aplicação de todos os instrumentos foram registradas sob a forma de banco de dados 

do SPSS (Statistical Package for Social Science).

Com a utilização deste software, foram desenvolvidas as análises 

estatísticas necessárias para a caracterização da amostra e resposta às questões de 

pesquisa. Na caracterização da amostra foram identificadas freqüências, médias,

desvios e utilizadas tabelas cruzadas, com o uso do teste não paramétrico Qui-

Quadrado (Pearson). A Tabela 17 descreve as análises utilizadas para se responder às 

questões de pesquisa.
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Tabela 17. Análises estatísticas empregadas por questão de pesquisa 

Questão de 
pesquisa

Análise estatística Finalidade

Análise fatorial
Definição dos fatores de avaliação do processo de 
escolha acadêmico-profissional.

A Média ponderada

Estimativa dos escores fatoriais pela fórmula Ef =  (Pi 
* Ci) / Ci, onde: Ef é o escore individual no fator, P os 
pontos atribuídos pelos indivíduos e C as cargas 
fatoriais.

Teste t Comparação das médias nos fatores de avaliação. 

B
Análise de variância 
(ANOVA) e Qui-Quadrado 
(Pearson)

Investigação de possíveis relacionamentos entre os 
fatores (tanto da avaliação da primeira quanto da 
segunda opção) e outros dados referentes à amostra,
especialmente, vinculação à IES, curso e área do 
conhecimento.

C Freqüência Identificação das dificuldades de maior ocorrência. 

Análise fatorial Identificação de fatores de avaliação do curso 

D

Média ponderada 

Estimativa dos escores fatoriais pela fórmula Ef =  (Pi 
* Ci) / Ci, onde: Ef é o escore individual no fator, P os 
pontos atribuídos pelos indivíduos e C as cargas 
fatoriais.

Freqüência, médias e 
desvio padrão 

Identificação da distribuição dos escores de 
centralidade.

E Análise de variância 
(ANOVA)

Investigação de possíveis relacionamentos entre 
centralidade do trabalho, curso e área do conhecimento.

Qui-Quadrado
Estudo da variabilidade da hierarquia da centralidade 
do trabalho em função do curso e da área do 
conhecimento.

Média ponderada

Estimativa dos escores fatoriais pela fórmula Ef =  (Pi 
* Ci) / Ci, onde: Ef é o escore individual no fator, P os 
pontos atribuídos pelos indivíduos e C as cargas 
fatoriais.

Freqüência
Identificação da distribuição com relação à hierarquia 
dos atributos valorativos e descritivos.

F Teste t
Comparações de médias dos escores fatoriais dos 
atributos valorativos e descritivos entre os participantes
divididos por IES.

Análise de variância 
(ANOVA)

Verificação de variabilidade dos fatores dos atributos 
do significado do trabalho em função da área do 
conhecimento.

Análise de Regressão
Verificação do relacionamento entre os fatores do 
significado do trabalho e os fatores de avaliação do 
processo de escolha acadêmico-profissional.

G Qui-Quadrado (Pearson)
Análise da variabilidade da hierarquia dos fatores
valorativos e descritivos por curso e área do 
conhecimento.

Análise de Cluster Identificação dos padrões do significado do trabalho 

H
Qui-Quadrado (Pearson)

Estudo da variabilidade dos padrões em relação aos 
cursos e área do conhecimento.
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5. Análise e discussão dos resultados 

Neste capítulo, dar-se-á consecução à descrição, análise e discussão 

dos resultados. Adotar-se-á para tal, a mesma seqüência com que os dados foram

coletados; ou seja, inicialmente, serão apresentados os dados referentes à escolha 

acadêmico-profissional e, em seguida, os atinentes ao significado do trabalho de 

forma que, paulatinamente, seja possível que as questões de pesquisa venham a ser 

respondidas.

5.1 – Escolha Acadêmico-Profissional 

O protocolo aplicado continha um questionário que visava levantar 

informações acerca do processo de escolha acadêmico-profissional vivenciado pelos 

participantes. Nesta seção, são explorados os dados coligidos a partir desse 

questionário.

A maioria dos primeiranistas (91,4%) se encontrava no curso 

correspondente à primeira opção feita ao prestar o vestibular. Observou-se que o 

percentual de participantes matriculados em cursos correspondentes à segunda opção 

foi maior na UnP (6,9% do total de alunos da instituição) do que na UFRN (1,6% do 

total de alunos da instituição). Os cursos de Direito, Ciências Biológicas, 

Administração e Ciências Econômicas (em ordem decrescente) foram os mais

escolhidos como segunda opção. 

Os primeiranistas foram instados a realizar uma avaliação acerca de 

como se deu o processo de escolha em relação às duas opções (quando pertinente), 

tomando por base 11 (onze) afirmações (escala do tipo Likert, com N = nada; P = 
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pouco; R = razoavelmente; B = bastante; e T = totalmente) que correspondiam a 

critérios para a escolha e/ou que refletiam o nível de maturidade para a escolha.

5.1.1 - Que critérios os primeiranistas da amostra utilizaram para escolher o 

curso superior na oportunidade do vestibular? 

Para responder à primeira questão de pesquisa foi verificada a 

fatorabilidade dos itens, constatando-se que eram fatoráveis, uma vez que foram

encontrados os seguintes indicadores: o KMO=0,70; o índice de Bartlett (Bartlett's

Test of Sphericity)=768,788, para p<0,001 e a maior parte dos itens apresentando 

comunalidades (comunalities)<0,30, no caso da avaliação da primeira opção; e o 

KMO=0,80 e o índice de Bartlett (Bartlett's Test of Sphericity)=1004,366 para 

p<0,001, no caso da segunda opção.

No tocante à avaliação em relação à primeira opção, aqueles itens que 

não atendiam o requisito de comunalidades (comunalities)<0,30 e não apresentaram

nenhum coeficiente de correlação com os demais itens maior que 0,30 foram

eliminados (itens 7,9,1). No caso da avaliação em relação à segunda opção, a adoção 

dos mesmos critérios levou à eliminação do item 9. 

A Análise Fatorial, pelo Método dos Eixos Principais (Principal Axis-

factoring), indicou na avaliação relativa à primeira opção, a existência de dois fatores 

com valor critério (eigenvalue) de, respectivamente, 2,3 e 1,7 – o que, também, foi 

confirmado pelo gráfico Scree Plot. Utilizou-se rotação ortogonal. A rotação oblíqua 

foi testada; contudo, as correlações entre os fatores eram infimamente pequenas. 

Ambos apresentaram, respectivamente, coeficientes Alfa de Cronbach de 0,72 e 0,62 - 

coeficientes que não podem ser considerados bons, mas aceitáveis em pesquisa. 
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Levando em consideração os itens com cargas superiores a 0,40, os 

fatores apresentam a  composição visualizável na Tabela 18. 

Tabela 18. Fatores da avaliação da primeira opção no vestibular 2002 

Item
FAPO1 – Avaliação 
da Realidade Sócio-

Profissional

FAPO2 – Avaliação 
de Recursos 

Pessoais

6. Pesou o nível de remuneração obtido 
pelos profissionais da área. 

0,78 -

3. Levou em consideração o status, o 
valor social da respectiva profissão.

0,67 -

5. Considerou a realidade do mercado de 
trabalho (tendências e oportunidades). 

0,63 -

4. Baseou-se no conhecimento objetivo 
sobre a maioria das profissões. 

0,44 -

8. Tomou em conta a dificuldade de 
ingresso em outro curso que pretendia 
fazer, a concorrência. 

- 0,58

2. Levou em consideração seus interesses, 
aptidões, habilidades, características 
pessoais e valores. 

 - -0,58

10. Deixou se levar pelo acaso.  - 0,47

Proporção de explicação da variância 
(50,22%)

28,51% 21,71%

O fator Avaliação da Realidade Sócio-Profissional (FAPO1), mais forte 

do que o segundo tanto pela proporção de explicação da variância quanto pela 

consistência, apresenta a reunião de itens voltados para a obtenção e análise de 

informações objetivas acerca da realidade do mercado, acerca da realidade das 

profissões e, ainda, aspectos sobre status e reconhecimento social das profissões. A 

carga fatorial maior (0,78) recai sobre o item relacionado às perspectivas de 

remuneração e a menor (0,44), sobre o conhecimento objetivo das profissões.

O fator Avaliação de Recursos Pessoais (FAPO2) recebeu essa 

denominação por reunir itens que se relacionam ao autoconhecimento (características 

pessoais, atitudes, valores, interesses, aptidões e habilidades) e percepção de preparo 



70

para o vestibular. Faz-se mister ressaltar que a carga negativa (-0,58) no item 2 

(direção contrária) demonstra que na composição do fator, o item entra com o sentido 

contrário; ou seja, de minimização do autoconhecimento. Retomando-se

características da amostra como a baixa faixa etária – 74,8% ainda não haviam

completado 23 anos de idade; acrescentando-se a falta de incentivo conjuntural à 

formação de uma consciência crítica pelas pessoas, pode ser possível se considerar 

que o demonstrado na composição do fator possa estar refletindo bem a realidade da 

amostra e, quiçá, generalizável à situação vivenciada pelas pessoas (especialmente, os 

adolescentes) ao enfrentarem a escolha acadêmico-profissional.

Estimaram-se os escores individuais, nos dois fatores da avaliação da 

primeira opção por meio da média dos pontos que cada participante atribuía aos itens 

componentes dos fatores, ponderados pelas cargas dos itens na composição do fator. 

Para possibilitar a análise da distribuição dos escores apresentados pelos 

primeiranistas em cada fator, foram calculadas as médias e desvio-padrão da amostra

em cada fator e a freqüência de participantes por intervalos da distribuição de escores 

(nada a totalmente), como pode ser observado na Tabela 19. 

Tabela 19. Escores dos participantes nos fatores de avaliação da primeira opção 
no Vestibular 2002 (N=921) 

Freqüência de participantes por intensidade 
Fatores Média

Desvio-
padrão Nada Pouco Razoalvel-

mente

Bastante Totalmente

FAPO1 – Avaliação da 
Realidade Sócio-
Profissional

2,80 0,86 6,1 28,6 46,0
7,7

1,6

FAPO2 – Avaliação de 
Recursos Internos 1,45 0,57 64,4 27,5 6,6 1,4 0,1

A aplicação do teste t indicou ser estatisticamente significativa a 

diferença entre as médias nos dois fatores (t = 40,43 para p<0,001), demonstrando que 
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as pessoas privilegiam considerar os aspectos relacionados ao primeiro fator – no 

qual, a maior incidência de respostas recaiu sobre o terceiro intervalo, indicando que, 

praticamente, a metade dos primeiranistas avaliou ter realizado uma razoável 

avaliação dos aspectos relacionados à realidade sócio-profissional (obtenção e análise 

de informações objetivas acerca da realidade do mercado, realidade das profissões, 

Universidade e cursos e, ainda, aspectos sobre status). No entanto, é pertinente se 

atentar para que os dados demonstram que 34,7% das avaliações se distribuem nos 

intervalos correspondentes à pequena consideração do fator (nada e pouco).

Quanto ao segundo fator, vê-se que a maior freqüência de respostas 

(64,4%) incide sobre o primeiro intervalo, indicando que os participantes, no processo 

de escolha acadêmico-profissional, não vêem nenhuma importância na consideração 

dos aspectos referentes ao autoconhecimento e/ou encontram dificuldades por não 

conhecerem bem suas características pessoais, atitudes, valores, interesses, aptidões e 

habilidades. Ou ainda, pela força do primeiro fator, é possível também se cogitar que 

o foco (de forma realística ou não) tem sido colocado exclusivamente nas questões de 

mercado.

No que concerne à avaliação feita pelos primeiranistas quanto à 

segunda opção, a análise fatorial (Principal Axis-factoring) sugeriu dois fatores com

eigenvalue maior que 1,5, mas apenas o primeiro fator se apresentava consistente 

(Alfa=0,83). A Tabela 20 traz a caracterização de tal fator. 

Pode-se observar que os itens que constituem o fator Avaliação da 

Realidade Sócio-Profissional (FASO1) são os mesmos que constituem o primeiro

fator na avaliação em relação à primeira opção, porém com cargas mais fortes em

todos e com uma ordem diferente – ou seja, no FASO1 a consideração do status e 

valorização social da profissão passa a ocupar a posição de segundo item com carga 
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mais elevada ou força na constituição do fator. Como o conteúdo permanece o mesmo

apesar dessa diferença, se usou a mesma denominação para o fator. Este fator é 

também bastante robusto na proporção que explica sozinho 32,06% da variância.

Tabela 20. Fator da avaliação da segunda opção no vestibular 2002 

Item
FASO1 – Avaliação da Realidade 

Sócio-Profissional

6. Pesou o nível de remuneração obtido 
pelos profissionais da área. 

0,82

5. Levou em consideração o status, o valor 
social da respectiva profissão.

0,80

3. Considerou a realidade do mercado de 
trabalho (tendências e oportunidades). 

0,72

4. Baseou-se no conhecimento objetivo 
sobre a maioria das profissões. 

0,60

Proporção de explicação da variância 32,06%

Como se procedeu em relação à avaliação da primeira opção, foi 

calculada a média e desvio-padrão da amostra no fator e a freqüência de participantes 

por intervalos da distribuição de escores (nada a totalmente), como pode ser 

observado na Tabela 21. 

Tabela 21. Escores dos participantes nos fator de avaliação da segunda opção no 
Vestibular 2002 (N=654) 

Freqüência de participantes por intervalos 
Fator Média

Desvio-
padrão Nada Pouco Razoalvel-

mente

Bastante Totalmente

FASO1 – Avaliação da 
Realidade Sócio-
Profissional

2,80 0,86 30,1 31,2 26,1 10,4 2,1

Percebe-se que, enquanto em relação à primeira opção a maior

freqüência se encontrava no terceiro intervalo (razoavelmente), no fator Avaliação da 

Realidade Sócio-Profissional (FASO1) recai sobre o segundo intervalo (pouco = 
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31,2%). Embora o desvio-padrão seja o mesmo, observando a distribuição, pode-se 

constatar que os escores estão mais distribuídos pelas três faixas mais baixas.

Assim, uma análise deste fator aliada à inconsistência do segundo (que 

tinha o mesmo conteúdo do FAPO2 – Avaliação de Recursos Pessoais) pode levar ao 

entendimento de que haja uma confirmação do que, informalmente, se observa: a escolha de 

uma segunda opção se reveste de um caráter imediatista; ou seja, as pessoas demonstram

uma necessidade de ingressar logo num curso universitário, mesmo que para isso se 

torne necessário abrir mão de iniciar aquele que apresente uma maior identificação

com seus recursos internos e com a análise dos aspectos da realidade sócio-

profissional – uma vez que, quando da verificação dos questionários, se observou que, 

com certa freqüência, o curso escolhido como segunda opção se encontrava em área 

do conhecimento diversa do primeiro ou sem as identificações que são possíveis 

mesmo estando ambos em áreas diferentes. Parece, também, corroborar o fato de que, 

muitas vezes, sobretudo na IES particular, seja escolhido para que, se uma vez 

aprovado no vestibular, seja possível a reopção. Ou, por outro lado, de que possa a 

segunda opção ser feita mais sob a influência do acaso ou de aspectos circunstanciais.

Foram buscados possíveis relacionamentos entre os fatores (tanto da 

avaliação da primeira quanto da segunda opção) e outros dados referentes à amostra,

tais como: IES, dificuldades no processo de escolha, participação em processo de 

orientação profissional/vocacional, gênero, tipo de escola freqüentado, experiência em

trabalho remunerado, religião, grau de envolvimento religioso e nível de instrução dos 

pais. Constatou-se por meio da utilização da ANOVA não haver associação entre as 

médias nos fatores de avaliação da primeira opção com a vinculação a IES. Porém, na 

avaliação em relação à segunda opção, se constatou que primeiranistas da UnP 

tenderam a considerar mais os aspectos da realidade sócio-profissional do que os 
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estudantes da UFRN (F=32,98, para p<0,001). O que pode, provavelmente, ser 

entendido pelo fato de que aquela concentrou um maior número de primeiranistas

ingressos no curso relativo à segunda opção e, também, uma vez que o resultado do 

teste Qui-Quadrado (Pearson) indica a rejeição da independência entre vinculação à 

IES e a realização do vestibular do mesmo ano em mais de uma instituição, pela 

tendência revelada de que isto tenha ocorrido mais com ingressos na mesma.

Foi observada uma associação entre o FAPO2 – Avaliação de Recursos 

Pessoais e o contingente de primeiranistas que revelaram ter enfrentado dificuldades 

quando do processo de escolha (F=22,22, para p<0,001). Esta associação encontra 

reforço no que revelam os dados quanto às dificuldades que foram elencadas pelos 

primeiranistas e que serão descritas à frente. Porém, se faz pertinente adiantar que 

uma das dificuldades mais freqüentes foi a difusão de interesses. 

A aplicação da ANOVA demonstrou, também, uma associação 

estatisticamente significativa entre o FAPO1 – Avaliação da Realidade Sócio-

Profissional e o tipo de escola em que o primeiranistas estudou a maior parte do tempo

(F=5,0, para p<0,05); revelando que os participantes que estudaram em escolas 

públicas consideram menos do que os que estudaram em escolas particulares os 

aspectos inerentes ao fator. Algumas explicações que, por não estarem diretamente

ligadas aos objetivos desta investigação posteriormente poderão ser aprofundadas, 

seriam os obstáculos ao acesso a informações objetivas, possível nível mais baixo de 

ambição ou conformação aos terminantes socioeconômicos e menor pressão familiar

ou social sofrida. 

Mostrou-se, igualmente, significativa a associação entre os aspectos 

sócio-profissionais quando da avaliação da segunda opção e a experiência de trabalho 
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remunerado: as pessoas que nunca tiveram uma experiência de trabalho remunerado

tendem a considerar menos os aspectos inerentes ao fator (F=6,24, para p<0,05). 

Os fatores FAPO1 – Avaliação da Realidade Sócio-Profissional 

(avaliação considerando a primeira opção) e o FASO1 – Avaliação da Realidade 

Sócio-Profissional (considerando a segunda opção) tiveram associação indicada com o 

nível de instrução das mães dos primeiranistas (F=2,13, para p<0,05 e F=2,20, para 

p<0,05, respectivamente). É possível que essa associação seja um reflexo da 

importância das mães no estímulo à vida acadêmica dos filhos, mas não se pode saber 

ao certo do que decorre – o que poderá ser melhor explorado em outros estudos. 

O emprego da ANOVA não indicou existência de associação entre os 

fatores e gênero, participação em processo de orientação profissional/vocacional, 

envolvimento religioso e nível de instrução dos pais (gênero masculino). O que se 

constitui, provavelmente, em indicadores de que para essa geração tais aspectos 

tenham diminuído o poder de influência na escolha acadêmico-profissional.

Ainda no tocante à avaliação do processo de escolha profissional pelos 

participantes, se entende relevante mencionar que a escala utilizada foi adaptada de 

um estudo desenvolvido por Bastos (1997), no qual o autor buscou examinar as 

relações entre escolha e o comprometimento com a profissão, entre profissionais e 

estudantes (em estágio avançado da formação). A análise fatorial apontou, também,

dois fatores (dimensões) e com os mesmos conteúdos identificados nesta 

investigação. O autor os denominou de: a) processo autocontrolado, tranqüilo e 

congruente com interesses e habilidades e b) processo controlado por fatores 

extrínsecos. Respectivamente, nessa denominados de: a) avaliação de recursos 

pessoais e b) avaliação da realidade sócio-profissional. Contudo, os resultados são 

divergentes. Naquele estudo, os participantes da amostra tenderam a escores mais
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altos na direção da avaliação do processo como autocontrolado, tranqüilo e 

congruente com interesses e habilidades, já nesta investigação verifica-se uma

tendência para a avaliação do processo como  controlado por fatores extrínsecos. 

Provavelmente, a divergência pode estar ligada às características distintas das 

amostras.

5.1.2 - O uso dos critérios varia por instituição, por área e por curso? 

Em resposta à segunda questão de pesquisa, utilizando-se o teste Qui-

Quadrado (Pearson) com o intuito de verificar possíveis relações entre os critérios de 

avaliação da escolha acadêmico-profissional (Fator Avaliação Sócio-Profissional – 

FAPO1, Fator Avaliação de Recursos Pessoais – FAPO2 e Fator de Avaliação Sócio-

Profissional – FASO1) e vinculação à IES, curso e área do conhecimento encontrou-

se que a avaliação do processo em relação à segunda opção teve independência 

rejeitada quanto à vinculação ( 2=33,4, para p<0,001). Alunos da UnP tenderam a 

utilizar mais intensamente do que os da UFRN os critérios relacionados à realidade 

sócio-profissional.

A independência entre o Fator Avaliação da Realidade Sócio-

Profissional – FAPO1 e a área do conhecimento também foi rejeitada ( 2=51,7, para 

p<0,001), indicando que os primeiranistas da área Ciências Sociais Aplicadas, 

consideram os aspectos ligados ao fator mais intensamente do que os das demais

áreas.

O primeiro fator teve a sua independência em relação ao curso 

rejeitada ( 2=200,9, para p<0,001), sendo observado que os alunos do curso de 

Engenharia Civil foram os que avaliaram ter considerado com maior intensidade do 

que os demais os aspectos da realidade sócio-profissional. O mesmo ocorrendo com o 
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segundo fator ( 2=100,9, para p<0,001). Percebe-se que os alunos dos cursos de 

Administração e Ciências Biológicas foram os que menos levaram em conta os 

aspectos ligados aos recursos pessoais. 

Dentre os participantes, 406 (quatrocentos e seis) prestaram o 

vestibular 2002 em outra(s) IES. Os cursos correspondentes à primeira opção com

maior freqüência de escolha foram: Direito (16,5%); Medicina (8,1%); Psicologia 

(7,7%); Farmácia (6,2%); e Fisioterapia (5,7%). Já como segunda opção, dentre 276 

participantes, Ciências Biológicas (15,6%); Farmácia (5,1%); Ciências Contábeis 

(4,7%); Enfermagem (4,3%); e Administração (4,3%). 

5.1.3 – Os participantes enfrentaram dificuldades no processo de escolha 

acadêmico-profissional? Quais foram? 

Em resposta à terceira questão de pesquisa se chegou a que 34,6% dos 

participantes assumiram ter enfrentado dificuldades. Como estas foram mencionadas

em resposta a uma indagação aberta foi feita uma categorização das mesmas antes do 

registro no banco de dados.

Para a apresentação das dificuldades que foram relacionadas pelos 

primeiranistas, adotar-se-á o procedimento de elencá-las tomando por base a Matriz de 

Conteúdo do Construto da Indecisão Profissional adaptada da taxonomia de Gati, 

Krausz e Osipow (1996) por Primi et al. (2000). 

Na Tabela 22 são apresentadas as dificuldades consideradas como

classificadas no primeiro grupo da Matriz; ou seja, aquelas que antecedem ao processo 

de escolha. 
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Faz-se pertinente esclarecer que a dificuldade ‘percepção de 

descompasso entre remuneração e a importância social da profissão’ foi classificada 

na categoria mitos porque foi observado que nas respostas dos participantes, elas se 

encontravam associadas à falta de informações objetivas e influência de estereótipos. 

Tabela 22. Dificuldades encontradas no processo de escolha acadêmico-
profissional

 Antes do Processo de escolha 
Tipo Dificuldade Freqüência

Falta de preparo - Percepção de despreparo para concorrer ao 
curso correspondente à escolha ideal (ligada à 
conciliação com a percepção de recursos internos 
e avaliação de aspectos sócio-profissionais 
considerados relevantes) ou concorrência 
elevada.

38

- Falta de reflexão e/ou convicção. 5

- Percepção de despreparo em disciplinas 
específicas e fundamentais.

3

- Falta de apoio. 2

Falta de Motivação - Conformismo. 2

- Cansaço físico e mental. 1

Indecisão - Dúvidas generalizadas. 23

- Dúvida entre dois cursos em áreas diferentes. 14

- Dúvida entre dois cursos em uma mesma área. 6

- Indefinição da escolha ideal. 5

- Protelação da tomada de decisão. 4

Mitos (expectativas
irracionais)

- Medo de baixa empregabilidade e/ou 
remuneração.

8

- Percepção de descompasso entre remuneração e 
a importância social da profissão. 

5

- Medo da discriminação social. 3
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Na Tabela 23 são apresentadas as dificuldades apontadas pelos 

participantes e entendidas como compondo o segundo grupo da Matriz, ou seja, 

aquelas ocorrentes durante o processo de escolha. 

Tabela 23. Dificuldades encontradas no processo de escolha acadêmico-
profissional

Durante o processo de escolha 
Tipo Dificuldade Freqüência

Falta de informação - Falta de informações objetivas em geral. 25

Sobre o processo de 
decisão profissional

- Não saber como conciliar fatores determinantes
da escolha. 

7

- Não saber como eleger fatores determinantes da 
escolha.

2

- Superdimensionamento de um único fator 
determinante da escolha. 

1

Sobre si próprio - Difusão de interesses. 39
- Falta de autoconhecimento 7
.- Dúvida quanto a possuir características 
pessoais desejáveis ao exercício de uma dada 
profissão.

3

Sobre as profissões - Falta de informações objetivas sobre mercado
de trabalho. 

7

- Falta de informações objetivas sobre um curso 
e/ou profissão. 

5

Sobre maneiras de
obter informação

- Não saber como encontrar um curso 
complementar ao realizado e/ou em andamento.

2

- Não saber procurar um curso compatível com
suas habilidades. 

1

Conflitos internos - Dissonância cognitiva (dúvidas recorrentes após 
a definição da escolha). 

20

- Medo de nova reprovação. 8
- Insegurança. 6
- Medos indefinidos. 5
- Medo de fazer uma escolha equivocada. 5

Conflitos externos - Pressão familiar, do grupo de pares, de adultos 
significativos e da sociedade. 

63

- Limitações financeiras. 19
- Insegurança gerada pela possibilidade de 
extinção do curso desejado. 

3

- Indisponibilidade para deixar cidade de 
residência.

2

- Limitações de tempo e/ou geográficas. 2
- Inexistência do curso desejado no estado. 1
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Observe-se que nos dois grupos são encontradas dificuldades inerentes 

aos fatores de avaliação da escolha acadêmico profissional discutidos anteriormente

(FAPO1 – Avaliação da Realidade Sócio-profissional, FAPO2 – Avaliação de 

Recursos Pessoais e FASO1- Avaliação da Realidade Sócio-profissional).

Sobretudo, os profissionais que incorporam na sua prática, aspectos 

relativos às teorias decisionais, têm no diagnóstico das dificuldades um ponto 

fundamental para o desenvolvimento do processo de orientação/facilitação – uma vez 

que elas estão diretamente relacionadas ao desenvolvimento da identidade 

profissional/ocupacional.

Primi et al. (2000), em estudo já aludido, construíram um instrumento

diagnóstico denominado de Inventário de Levantamento das Dificuldades da Decisão 

Profissional – IDDP. Com a utilização de análise fatorial, os itens foram agrupados 

em 17 fatores e, em seguida, uma análise fatorial de segunda ordem dos escores 

fatoriais permitiu a identificação de quatro fatores: o Fator 1 contém um componente

de falta de informação, aliado ao componente de insegurança quanto ao processo de 

tomada de decisão. Inclui, também, aspectos de obstáculos financeiros; o Fator 2 não 

corresponde à indecisão quanto à escolha, mas sim à tônica nos componentes

econômicos e de prestígio social oferecidos pelas profissões, a relação dessa ênfase 

com uma tendência à autovalorização; busca de prestígio, o relato de apoio familiar e 

uma tendência a conceber a profissão como uma forma de resolução de problemas

pessoais; o Fator 3, segundo os autores, parece estar associado à falta de motivação

geral para a tomada de decisão e não necessariamente representando dificuldade; e o 

Fator 4, possivelmente, se  associa aos conflitos externos, isto é, desaprovação do 

meio quanto à escolha – comentam.
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Tomando-se as dificuldades com maior freqüência, apresentadas na 

Tabela 22 e na Tabela 23, é possível relacioná-las aos fatores acima descritos, da 

seguinte forma: (a) percepção de despreparo para concorrer ao curso correspondente à 

escolha ideal (ligada à conciliação com a percepção de recursos internos e avaliação 

de aspectos sócio-profissionais considerados relevantes) ou concorrência elevada, 

dúvidas generalizadas, dúvidas entre áreas, dúvidas entre cursos de áreas diferentes ou 

da mesma área, falta de informações objetivas em geral, difusão de interesses e 

limitações financeiras mostram uma relação com o Fator 1; (b) medo de baixa 

empregabilidade, remuneração ou falta de reconhecimento, com o Fator 2; e (c) 

pressão familiar, do grupo de pares, de adultos significativos e da sociedade, com o 

Fator 4 . 

Algumas características da amostra são indicadoras do nível social 

privilegiado da maioria dos primeiranistas. O que pode ser uma das explicações para 

as dificuldades sentidas por eles em relação ao nível percebido de cobrança social 

(microsistema, mesosistema, exosistema e macrosistema).

O vestibular 2002 não foi o primeiro a ser prestado pela maioria dos 

participantes da amostra (62%). Desses, 56,8% mudaram suas opções em relação a 

vestibulares anteriores. 

Uma gama elevada de razões para a mudança de opções foi 

apresentada como resposta à questão aberta que abordava tal conteúdo. A seguir, serão 

elencadas as que apresentaram maior freqüência: a) percepção de despreparo para 

aprovação no curso correspondente à escolha ideal e/ou de maior concorrência3 (72); 

b) aumento do autoconhecimento, amadurecimento e aumento da independência (54); 

c) conciliação entre escolha real e ideal (53); d) obtenção de informações objetivas 

3 O número entre parênteses corresponde à freqüência com que o motivo foi apontado.
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mais consistentes sobre as profissões, os cursos e o mercado de trabalho 

proporcionando identificação (39); d) falta de identificação com o curso, 

desmotivação e insatisfação (16); e e) mudança de interesses (14). 

Do número total de participantes, 3,6% já haviam concluído outra 

graduação e 18,1% chegaram a ingressar em outro curso. Direito e Ciências 

Biológicas foram os cursos que reuniram o maior número de pessoas que não 

chegaram ao término das graduações iniciadas. A permanência nos diversos cursos 

variou de 1 (um) a 70 (setenta) meses, com média de 18 meses. Dentre as razões que 

levaram à evasão, as mais freqüentes foram: a) falta de identificação e/ou 

incompatibilidade com interesses (76); b) ingresso em outro curso (19); limitações

financeiras (12); e e) falta de disponibilidade de tempo. Ressalte-se que 17 (dezessete) 

participantes se encontravam cursando duas graduações simultaneamente.

5.1.4 - Como os primeiranistas avaliam o curso iniciado quanto ao nível de 

satisfação e perspectivas? 

Em relação à quarta questão de pesquisa, os participantes foram

solicitados a fazer uma avaliação em relação ao curso que se encontravam

freqüentando. Utilizou-se uma escala tipo Likert em que, diante de cada uma das sete 

afirmações, o participante deveria optar por uma das seguintes alternativas: DP – 

discordo plenamente; DM – discordo muito; DL – discordo levemente; NS – não sei; 

CL – concordo levemente; CM – concordo muito; e CP – concordo plenamente.

Antes de se proceder à verificação da fatorabilidade, fez-se necessária 

uma recodificação da escala. A fatorabilidade se mostrou possível, uma vez que o 

KMO = 0,85 e o Bartlett's Test of Sphericity=1123,388 positivamente o indicaram.
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A Análise Fatorial (Principal Axis-factoring) indicou a existência de 

um único fator com eigenvalue (valor critério) de 3,1 – o que, também, foi confirmado

pelo Scree Plot. A consistência do fator foi comprovada por um Alfa de Cronbach= 

0,79. O fator apresentou a composição que pode ser visualizada na Tabela 24. 

Tabela 24. Composição do fator da avaliação do curso atual

Item Carga fatorial

1. Se eu pudesse escolher uma profissão diferente da 
minha que pagasse o mesmo, provavelmente, a escolheria.

-0,51

2. Eu desejo, claramente, estruturar minha carreira na 
profissão correspondente a este curso que estou fazendo. 

0,60

3. Se eu pudesse fazer tudo novamente, eu não escolheria 
prestar o vestibular para este curso que estou iniciando. 

-0,44

4. Mesmo que eu tivesse todo dinheiro que necessito sem
trabalhar, provavelmente, continuaria fazendo este curso.

0,54

5. Eu gosto demais da profissão que escolhi para largá-la. 0,70

6. Esta profissão é a ideal para eu trabalhar o resto da vida. 0,84

7. Eu me sinto desapontado(a) por ter escolhido esta 
profissão.

-0,60

Proporção da variância explicada 45,90%

A observação das cargas demonstra se tratar de um fator vigoroso 

(explica 45,90% da variância), que tem nos itens 6 e 5 (cargas mais altas) a melhor

discriminação avaliativa e indicação de direção contrária nos itens 1, 3 e 7 (ou seja, 

dois primeiros, a avaliação é feita no sentido de rejeição da escolha de outro curso e 

no outro, de rejeição do desapontamento com a escolha) e que pode ser denominado

de Avaliação Positiva da Escolha – APE. 

Estimaram-se os escores individuais no Fator Avaliação Positiva da 

Escolha - FAPE por meio da média dos pontos que cada participante atribuía aos itens 

componentes do fator, ponderados pelas cargas dos itens na composição do mesmo.

Para possibilitar a análise da distribuição dos escores apresentados pelos 
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primeiranistas no fator se calculou as médias e desvio-padrão no fator e a freqüência 

de participantes por intervalos da distribuição de escores (discordo plenamente a 

concordo plenamente), como pode ser observado na Tabela 25. 

Tabela 25. Escores dos participantes nos Fator de Avaliação Positiva da Escolha 
– FAPE (921) 

Freqüência de participantes por intervalos 
Fator Média

Desvio-
padrão DP DM DL CL CM CP

FAPE – Fator de 
Avaliação Positiva da 
Escolha

3,74 0,63 1,1 10,6 36,2 50,9 1,2 1,1

A tabela acima permite a observação de que a amostra se encontrava 

dividida em dois grandes grupos, com relativo equilíbrio entre ambos: o grupo dos que 

se encontravam satisfeitos com a escolha feita e vendo perspectivas de continuarem o 

curso (53,2%) e o dos que não (46,8%). Chama mais atenção nos resultados, o 

contingente de pessoas insatisfeitas com o curso que iniciaram e não vendo muitas

perspectivas no mesmo.

A ANOVA foi empregada para verificar a possibilidade de 

variabilidade dos escores no fator “Avaliação Positiva da Escolha” – FAPE em

função de outras variáveis. Foi constatada variabilidade em relação à instituição 

(F=6,2 para p<0,05), indicando que alunos da UnP avaliam mais positivamente o 

curso atual do que os alunos da UFRN – o que pode estar relacionadodentre outros 

aspectos, a que para garantir uma vaga na universidade pública, as pessoas tendam a 

escolher cursos que não correspondam às suas motivações e identificação; curso 

(F=3,6 para p<0,001), indicando que os alunos de Arquitetura e Urbanismo e 

Odontologia apresentaram avaliações mais positivas e os de Turismo e Pedagogia 

menos positivas. No tocante ao ingresso em curso correspondente à primeira opção 
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(F=13,0 para p<0,001) ficou demonstrado que os alunos que estavam no curso 

correspondente à primeira opção se mostraram avaliando mais positivamente. Os 

alunos que não enfrentaram dificuldades na escolha acadêmico-profissional (F=20,2 

para p<0,001) apresentaram, igualmente, avaliação mais positiva. Também se 

verificou que os primeiranistas que levaram mais em conta aspectos dos fatores de 

Avaliação da Realidade Sócio-Profissional – FAPO1 (F= 4,4 para p=0,002) e 

Avaliação de Recursos Internos – FAPO2 (F =11,0 para p<0,001) se mostraram

avaliando mais positivamente o curso atual.

As duas últimas constatações corroboram a concepção (especialmente,

fundamentada nas teorias decisionais da escolha profissional) de que a adoção de 

critérios quando da escolha acadêmico profissional incide em uma escolha mais

consciente e que esta repercute na melhor adaptação, reduzindo a evasão. O que, por 

outro lado, remete também à questão da maturidade para a escolha.

Anteriormente, foi destacado o contingente representativo (34,7%) de 

participantes que julgou não ter considerado ou considerado pouco os aspectos sócio-

profissionais e que a avaliação feita pela maioria em nada considerou os aspectos 

ligados aos recursos pessoais. Assim, é possível se afirmar que a maioria dos 

participantes da amostra pode ter passado pelo processo de escolha acadêmico-

profissional tendo feito pouco uso da reflexão – o que pode estar corroborando o que 

tem sido apontado na literatura acerca da escolha profissional: as pessoas têm

chegado cada vez mais jovens ao momento da escolha de um curso superior e, 

portanto, com um nível de maturidade que se constitui num elemento que dificulta

uma escolha mais consciente. Lemos (2001), em estudo já descrito, detectou 

indicadores de imaturidade em toda a amostra, mas, sobretudo, no subgrupo composto

por adolescentes do sexo masculino de escolas particulares.
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Também apontando nesta direção, Melo-Silva e Jacquemim (2001) ao 

avaliarem a eficácia dos procedimentos de intervenção em orientação profissional 

com dois grupos experimentais, utilizaram como uma das medidas da eficácia a 

alteração no nível de maturidade. O que foi aferido pela da aplicação de um

questionário contendo duas subescalas (decisão x indecisão e submissão x autonomia)

antes e depois do processo de orientação. Os autores concluíram que tanto no grupo 

controle como nos dois outros, para alguns aspectos da maturidade foram observadas 

modificações indicando um amadurecimento decorrente da intervenção.

O autor deste estudo, trabalhando a intervenção em situação de escolha 

profissional junto a alunos do ensino médio, em um projeto de extensão da 

Universidade Potiguar, denominado Processo de Facilitação da Escolha Profissional – 

Profaesp, tem se utilizado de um procedimento semelhante. No caso, tem sido 

aplicado no primeiro e no penúltimo encontro a Escala de Maturidade para a Escolha 

Profissional (Neiva, 1999). Tem-se constatado que nas subescalas “conhecimento da 

realidade educativa e sócio-profissional” e “autoconhecimento”, geralmente, os 

participantes têm apresentado escores mais altos na segunda aplicação. Também, tem

se mostrado indicativo de amadurecimento, a apresentação de escores, muitas vezes, 

mais baixos, na segunda aplicação, na subescala “independência na escolha 

profissional” – o que tem sido interpretado como que a participação no processo possa 

estar permitindo ao participante avaliar de forma mais realista as influências, 

identificações e pressões por ele enfrentadas e o como as está enfrentando. 

Levenfus (2002) estudando o perfil dos adolescentes e jovens que 

buscam a orientação vocacional ocupacional encontra características como a 

inconstância, a superposição de interesses e a dificuldade para processar a gama cada 
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vez maior de informações acessíveis. Características que denotam falta de maturidade

para a escolha. 

Ainda, sobre a maturidade para a escolha, faz-se pertinente trazer à 

tona uma discussão sobre a essência das teorias desenvolvimentais: os estágios ou 

fases. Para ilustrar o que se pretende – questionar a atualidade da caracterização dos 

estágios para a atual geração de adolescentes e jovens – tomar-se-á um dos estágios 

propostos pela teoria de Super, o da exploração. Mesmo que de forma flexível, se 

considera que o período em que se passa por este estágio é entre os 15 e 24 anos. 

Considera-se que neste estágio, é entre os 18 e 20 anos que se dá o momento da 

transição, quando há uma maior consideração da realidade, levando a um confronto 

entre necessidades, interesses, as capacidades e o mercado de trabalho. E, ainda, 

somente entre os 22 e 24 anos é que se localiza uma área profissional. A questão que 

se impõe é: se, pelo menos no Brasil, a maioria das pessoas está, pelo término do 

ensino médio, na iminência de ter que fazer sua escolha (pela “premência de não se 

perder tempo”) acadêmico-profissional aos 16 ou 17 anos, estarão elas, de fato, 

imaturas para a escolha (que “deveria” estar acontecendo depois dos 20 anos) ou será 

que a caracterização dos estágios e subfases precisa ser estuda e adaptada ao momento

atual e à cultura local? Questionamento que fica como uma sugestão para novos 

estudos na área. 

Fechando o levantamento de dados sobre a escolha acadêmico-

profissional, os participantes foram questionados sobre a participação em processos de 

orientação profissional/vocacional, a modalidade e o local de realização. Todos os 

participantes responderam à questão inicial e às relacionadas. A maioria dos 

primeiranistas não participou de nenhum processo de orientação (60,7%). Dos 39,3% 

que participaram, foi observado que 70,7% o fizeram na própria escola; 18,2%, fora 
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da escola; e 11,0%, tanto na escola quanto fora dela. Em relação à modalidade do 

processo, ficou demonstrado que 55,8% dos primeiranistas participaram de trabalhos 

individuais; 20,2%, de trabalhos grupais; e 24,0%, de trabalhos que envolveram as 

duas modalidades.

Tendo sido aplicado o teste Qui-Quadrado (Pearson) para avaliar se 

este rejeitava ou não a independência entre o participante estar vinculado a uma IES e 

variáveis da escolha acadêmico-profissional, tais como ingresso no curso 

correspondente à primeira opção no vestibular 2002, realização do vestibular 2002 em

outra IES, enfrentamento de dificuldades no processo de escolha, realização de 

vestibular em ano(s) anterior(es) a 2002, mudança nas opções, conclusão de outro 

curso superior, ingresso em outro curso superior e participação em processo de 

orientação profissional se verificou que para as variáveis ingresso no curso 

correspondente à primeira opção no vestibular 2002 ( 2=31,5 para p<0,001), 

realização do vestibular 2002 em outras IES ( 2=76,0 para p<0,001) e participação em

processo de orientação profissional ( 2=4,7 para p=0,030) foi encontrada a rejeição de 

independência, sugerindo a possibilidade de variação. No primeiro caso, os dados 

apontaram que alunos matriculados na UFRN tenderam a se encontrar fazendo o curso 

correspondente a primeira opção mais do que entre os da UnP; no segundo, alunos da 

UnP mostraram ter feito o vestibular 2002 em outra IES com maior freqüência do que 

os da UFRN; e no terceiro, alunos da UnP, mais do que os da UFRN, participaram de 

processos de orientação profissional.

Outros possíveis relacionamentos foram, também, investigados por 

meio da realização do teste Qui-Quadrado (Pearson) entre variáveis da escolha 

acadêmico-profissional e variáveis sócio-demográficas. Entre dificuldades na escolha, 

correspondência entre o curso atual e a primeira opção no vestibular 2002, ingresso 
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em outro curso superior, participação em orientação profissional/vocacional e gênero, 

verificou-se que apenas na relação entre dificuldades na escolha e gênero houve 

rejeição de independência ( 2=22,0 para p<0,001). Os dados demonstram que as 

dificuldades na escolha foram mais apontadas pelas participantes da amostra. Esta 

constatação remete a algumas questões: (a) será real que as primeiranistas tiveram

mais dificuldade ou se expressaram com mais franqueza do que os do gênero 

masculino (que devido aos estereótipos “machistas” presentes na cultura, apresentam

dificuldade para assumir que as sentem)? (b) como, culturalmente, as mulheres são 

tidas como mais sensíveis, encontrariam elas maiores dificuldades por isso?; e (c) 

situações concretas limitadoras para as mulheres, ainda presentes na sociedade, 

influenciariam a que estas encontrem mais dificuldades na situação de escolha 

acadêmico profissional? Entende-se que estas questões são, por si só, problemas que 

suscitariam outra investigação. 

Experimentada a relação entre ingresso no curso correspondente à 

primeira opção, dificuldade na escolha, evasão de curso anteriormente iniciado e tipo 

de escola freqüentado até o ensino médio, se verificou independência entre todas as 

variáveis. Há uma possibilidade de que esta independência se deva ao fato de 77,8% 

dos participantes terem estudado na maior parte do tempo em escolas privadas. Ou 

seja, tipo de escola figura na amostra mais como uma constante do que uma variável. 

Sumarizando, constatou-se que: (a) a maioria dos primeiranistas da 

amostra tem a percepção de que, quando do processo de escolha acadêmico-

profissional, os critérios relacionados à realidade sócio-profissional foram pouco 

considerados e em nada considerados os aspectos relacionados aos recursos pessoais; 

(b) o uso dos critérios varia conforme a vinculação à IES, o curso e a área do 

conhecimento (alunos da UnP demonstraram,  em relação à segunda opção, ter usado 
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os critérios ligados à realidade sócio-profissional mais intensamente do que os da 

UFRN, alunos da área de Ciências Sociais aplicadas o fizeram em relação aos demais,

tomando por base a primeira opção e, ainda, em relação a esta, os alunos de 

Engenharia Civil se apresentaram como os que mais levaram em consideração os 

mesmos aspectos e os alunos de administração e Ciências Biológicas os que menos do 

que os demais avaliaram recursos pessoais); (c) um terço da amostra revelou ter 

enfrentado dificuldades ao passarem pelo processo de escolha acadêmico profissional; 

e (d) ao ser solicitada a avaliação quanto à satisfação e perspectivas em relação ao 

curso iniciado, a amostra ficou dividida, praticamente, ao meio entre os que (pequeno 

predomínio) avaliaram positivamente e os que avaliaram negativamente.

Uma vez apresentados e discutidos os dados relativos ao processo de 

escolha acadêmico-profissional, na próxima seção será feito o mesmo com relação aos 

coligidos sobre o significado do trabalho. 

5.2 - Significado do Trabalho 

Para a apreensão dos significados atribuídos ao trabalho pelos 

primeiranistas, procedeu-se a uma análise dos resultados relacionados às facetas 

definidas pelo modelo teórico adotado – centralidade do trabalho, atributos 

valorativos, atributos descritivos, hierarquia dos atributos e padrões do significado do 

trabalho. Fez-se, também, necessário o estudo das relações de tais resultados com os 

cursos, área de conhecimento e características sócio-demográficas.
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5.2.1 - Centralidade do Trabalho 

Acerca da centralidade do trabalho, os primeiranistas responderam a 

duas questões ao serem coletados os dados. Na primeira, foram solicitados a distribuir 

pontos entre as cinco esferas de vida – lazer, comunidade, trabalho, família e religião 

– de forma que a soma totalizasse 100 (cem) pontos (centralidade relativa do 

trabalho). Na outra, considerando a importância atribuída exclusivamente ao trabalho 

(centralidade absoluta), assinalaram uma pontuação numa escala que variava de 0 

(zero)  a 7 (sete). Foram estimadas as médias para ambas e os respectivos desvios-

padrão.

A partir da Tabela 26 se constata que, no tocante à centralidade 

relativa, a maior média foi evidenciada na esfera família (M=35,65). O trabalho se 

apresenta como a segunda esfera mais importante (M=23,59), seguida pelo lazer (M= 

20,18). A religião (M=12,79) e a comunidade (M=7,74) figuram como as esferas às 

quais os participantes atribuem menor importância. Quanto à centralidade absoluta, a 

média das respostas – 5,38 – se mostra coerente com a constatação anterior de que o 

trabalho ocupa a segunda posição em importância relativa. 

Tabela 26. Estatísticas descritivas da centralidade atribuída às esferas de vida 
(N = 921) 

Esferas Mínimo Máximo Média DP

Família 0 90 35,65 12,92

Trabalho 0 100 23,59 11,58

Lazer 0 100 20,18 11,27

Religião 0 80 12,79 9,58

Comunidade 0 30 7,74 5,90

Centralidade

Absoluta do 
Trabalho

1 7 5,38 1,12
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Verificou-se pelo do emprego do teste t se as centralidades relativa e 

absoluta do trabalho apresentavam variabilidade dependendo da vinculação dos 

participantes às instituições de ensino. No que concerne à centralidade relativa, como

se pode observar na Tabela 27, as médias para cada esfera não apresentam diferenças 

estatisticamente significativas (tendo sido estabelecido como critério p<0,05).

Tabela 27. Centralidade por Instituição de ensino superior(N = 921) 

Esfera IES Média
Desvio
padrão

t
Nível de 

Significância

Lazer UFRN 20,62 10,73 1,186 0,236

UnP 19,74 11,76

Comunidade UFRN 7,62 5,69 -0,581 0,562

UnP 7,85 6,11

Trabalho UFRN 23,74 11,27 0,320 0,749

UnP 23,49 11,84

Religião UFRN 12,58 9,60 -0,657 0,511

UnP 13,00 9,57

Família UFRN 35,47 12,29 -0,0428 0,669

UnP 35,83 13,53

Centralidade Absoluta UFRN 5,29     1,08 -2,320 0,021

do Trabalho UnP 5,46     1,15 

Observa-se a partir da mesma tabela que quanto à centralidade 

absoluta do trabalho, os alunos da UnP tenderam a atribuir maior valorização ao 

trabalho (t =-2,32, para p<0,05). 

Visando aprofundar um pouco mais a análise das respostas dadas à 

primeira questão sobre centralidade do trabalho, procedeu-se a um levantamento da 

proporção de participantes segundo a posição hierárquica ocupada pela esfera trabalho 

em comparação às demais – o que pode ser apreciado pela observação da tabela 28. 

Assim, se tem que 46,8% dos primeiranistas consideram o Trabalho como a segunda 
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esfera de vida mais importante e 27,0%, como a primeira. Saliente-se que esta esfera é 

tomada como a última em importância apenas por 0,5% da amostra.

Tabela 28. Posição ocupada pelo trabalho em relação às outras esferas (N = 921) 

Posição da 
Esfera

Freqüência Percentual Percentual Acumulado

Sem diferenciação 13 1,4 1,4

Primeira esfera 249 27,0 28,4

Segunda esfera 431 46,8 75,2

Terceira esfera 183 19,9 95,1

Quarta esfera 40 4,3 99,5

Quinta esfera 5 0,5 100,0

Total 921 100,0

A Tabela 29 demonstra, em termos de freqüência absoluta e percentual, 

a incidência de escores mais elevados em cada uma das esferas. Destaca-se que apenas 

um participante atribuiu escore mais alto à esfera comunidade e mais da metade da 

amostra à família.

Tabela 29. Escores mais altos apresentados por esfera (N = 921) 

Esfera Freqüência Percentual

Família 500 54,3

Trabalho 114 12,4

Lazer 67 7,3

Religião 26 2,8

Comunidade 1 0,1

Visando o estabelecimento de comparações com outros estudos, 

calculou-se um coeficiente de centralidade do trabalho (MOW, 1987) resultante da 

soma das respostas às duas questões aplicadas, sendo que da primeira questão se 

extrai apenas a posição da esfera trabalho em relação às demais (1 a 5) e, a segunda, 

sendo computada após a recodificação de suas respostas (escala de 1 a 7) numa escala 
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de 1 a 5, na qual se reduz os extremos. Esse procedimento evidenciou (Tabela 30) 

que a moda da distribuição se encontra no nível mais elevado de centralidade do 

trabalho, concentrando 47,6% das respostas.

Tabela 30. Respostas de centralidade absoluta do trabalho (N = 921) 

Escala Freqüência Percentual
Percentual
Acumulado

1 10 1,1 1,1

2 24 2,6 3,7

3 165 17,9 21,6

4 284 30,8 52,4

5 438 47,6 100,0

Total 921 100,0

O coeficiente final se apresenta numa escala de 2 a 10 e, ao ter sido 

estimado, chegou-se a que a média da centralidade encontrada neste estudo foi 6,21

(desvio-padrão de 1,09). A aplicação do teste t revelou não haver diferença 

significativa entre o coeficiente final, quando separados os participantes por 

instituição. Em seguida, se procedeu à organização dos escores em intervalos, a saber: 

acima de 8, Alta Centralidade; entre 5 e 7, Moderada Centralidade e abaixo de 4, 

Baixa Centralidade. A Tabela 31 demonstra que a moda da distribuição (84,8% dos 

participantes) incidiu sobre o intervalo considerado correspondente à Moderada 

Centralidade do trabalho. 

Tabela 31. Freqüência nos intervalos do Coeficiente de Centralidade do Trabalho 
– metodologia da equipe MOW (N = 921) 

Centralidade Freqüência Percentual Percentual acumulado

Baixa 47 5,1 100,0

Moderada 781 84,8 94,9

Alta 93 10,1 10,1

Total 921 100,0
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Uma comparação entre este e outros estudos mostra que: 

a) Em relação aos escores médios de centralidade, se constata que a seqüência 

família, trabalho e lazer como as esferas às quais são, de forma decrescente, 

atribuída maior importância é a mesma seqüência encontrada: 

pela Equipe MOW (1987) – estudo transnacional realizado no Japão, Israel, 

Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, Holanda, Bélgica e Iogoslávia (com

exceção do Japão, onde o trabalho precede a família);

por Soares (1992) – estudo no qual, a partir do referencial teórico instrumental

proposto pela Equipe MOW (1987), investigou o significado do trabalho em uma

amostra de 915 trabalhadores de sete organizações públicas e privadas do Distrito 

Federal;

por Bastos, Pinho e Costa (1995) – que teve como objetivo principal descrever 

o trabalho em uma amostra de 1.013 trabalhadores baianos, de 20 organizações; 

por Melo (2001) – estudo realizado em Natal (RN) com 117 participantes, 

objetivando analisar a variabilidade do significado do trabalho entre jovens na 

transição universitário-profissional; 

  por Barros (2002) – investigação que procurou compreender as relações entre 

significado do trabalho e comprometimento organizacional numa amostra de 110 

empregados de uma distribuidora de petróleo; e

por Borges e Alves Filho (“no prelo”) – em que se exploram os significados 

atribuídos ao trabalho pelos profissionais de saúde no Sistema Único de Saúde 

(rede hospitalar e o serviço básico), partindo de uma concepção multifacetada do 

significado do trabalho e, por isso, o explorando em seus componentes.

Uma seqüência diferente (família, trabalho e religião) foi encontrada por Borges 

(1998) quando trabalhando com operários da construção civil e comerciários de 
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redes de supermercado no Distrito Federal. Borges e Alves Filho (“no prelo”), 

fazendo uma análise desta seqüência, atribuem ao baixo nível de instrução da 

amostra uma das possíveis explicações para tal. Referem-se, ainda, a que quando 

da análise das questões discursivas era possível perceber que para os participantes 

existia certa indiferenciação entre as esferas religião e lazer (esta a quarta esfera). 

Certos participantes demonstravam que ir à missa aos domingos se constituía 

também no lazer que lhes era possível.  A média encontrada na presente 

investigação para a esfera família (35,65) é equivalente às encontradas na maioria

dos países em que se desenvolveram os estudos realizados pela Equipe MOW

(33,6 a 36,7) e também às encontradas pelos demais autores mencionados (34,1 a 

37,85), com exceção da média inferior (31,46) presente em Melo (2001).  A média

observada nesse estudo para a esfera trabalho (23,59) se aproxima mais das 

médias encontradas pela Equipe MOW, nos Estados Unidos e Inglaterra (24,5 e 

21,5, respectivamente). Comparando-a com os estudos brasileiros fica aquém das 

encontradas em todos, cuja variação vai de 27,7 (Soares, 1992) a 29,63 (Barros, 

2002). Saliente-se, ainda, que a menor importância atribuída à comunidade é 

comum a todos os estudos brasileiros e ao encontrado em alguns países, nos 

estudos da Equipe MOW (1987); já a média para lazer (20,18) se equipara à 

encontrada por Melo (2001) que foi 19,54 e às presentes na maioria dos países da 

pesquisa da Equipe MOW (1987). As médias encontradas para essa esfera nas 

demais pesquisas brasileiras são inferiores – o que pode ser explicado pelas 

características sócio-demográficas próximas das duas amostras; sobretudo, quanto 

à faixa etária baixa, maioria de solteiros e renda de moderada a alta. 

b) No tocante ao coeficiente final de centralidade (que varia de 2 a 10), a média

6,21 (DP = 1,09) equipara-se à encontrada por Bastos, Pinho e Costa (1995) 
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que foi 6,4 e às constatadas pela Equipe MOW (1987), na maioria dos países. 

Já em comparação com a apresentada pela amostra trabalhada por Borges e 

Alves Filho (“no prelo”) – 8,2, com DP = 1,52 – fica bastante aquém. Saliente-

se que essa média encontrada pelos autores é superior, inclusive, à mais alta 

encontrada pela Equipe MOW: 7,8 – no Japão. Os autores ponderam que este 

coeficiente pode ter sido contaminado pela desejabilidade social. 

c) Quanto à freqüência dos participantes nos intervalos dos coeficientes de 

centralidade do trabalho (metodologia da Equipe MOW), no estudo de Borges 

e Alves Filho (“no prelo”), a maior freqüência incide sobre o intervalo de alta 

centralidade (67,2%), enquanto que neste estudo, incide sobre o intervalo de 

moderada centralidade (84,8%). 

A centralidade varia por curso e área do conhecimento relacionados à 

escolha acadêmico-profissional?  Esta é a quinta questão de pesquisa formulada – à 

qual se pretende responder a partir da apresentação dos resultados a seguir. 

Tendo sido empregada a ANOVA (com critério p<0,05), quando foi 

considerado o coeficiente final de centralidade (metodologia da Equipe MOW) como

fator e os cursos como dependentes, foi possível chegar à constatação de que a 

centralidade do trabalho não apresentou variabilidade dependendo do curso escolhido. 

O mesmo ocorreu quando se considerou como variável dependente a centralidade 

absoluta do trabalho. Porém, quando da verificação da centralidade relativa, 

constatou-se que a importância atribuída ao lazer variou conforme o curso (F=3,39, 

para p<0,001); se observando que os participantes que se encontravam cursando 

Engenharia da Computação, Direito e Psicologia são (decrescentemente) os que 

apresentaram médias mais altas e os que estavam cursando Farmácia, Pedagogia e 

Ciências Biológicas, os que atribuíram (em ordem decrescente) médias mais baixas, 
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denotando menor centralidade para o lazer. Os resultados da ANOVA permitiram que 

fosse tida como estatisticamente significativa a variabilidade da centralidade do 

trabalho ao ser considerado o curso no qual o participante se encontrava matriculado

(F=1,69, para p=0,048). Notou-se que os primeiranistas de Administração, Jornalismo

e Arquitetura e Urbanismo foram os que valorizaram mais o trabalho e os de 

Pedagogia, Letras e Fisioterapia os que menos o valorizaram. Constatou-se, ainda, ser 

significativa a variabilidade da centralidade da religião (F=2,65, para p<0,001). Os 

alunos de Pedagogia, Ciências Biológicas e Letras foram os que atribuíram

centralidade mais elevada à esfera religião; enquanto que os de Direito, Engenharia da 

Computação, Arquitetura e Urbanismo e Psicologia, os que demonstraram valorizar a 

religião menos do que os demais. Os alunos de Pedagogia, presentes nos extremos nas 

três situações, se caracterizaram como pessoas que, em relação aos demais cursos, 

apresentaram menor valorização do lazer e do trabalho e uma maior valorização da 

religião.

A utilização da ANOVA para verificar a variabilidade da centralidade 

absoluta do trabalho e da centralidade das várias esferas em função da área do 

conhecimento, revelou que a centralidade absoluta do trabalho não sofreu 

variabilidade. Mas se constatou em relação à centralidade relativa das esferas lazer, 

trabalho e religião (F=4,70 para p=0,003, F=5,05 para p=0,002 e F=6,09 para p< 

0,001, respectivamente). Primeiranistas da área tecnológica valorizaram mais o lazer 

do que os demais, enquanto que os da área de Ciências Biológicas e da Saúde o fizem

menos do que os demais. O trabalho foi mais valorizado pelos alunos da área de 

Ciências Sociais Aplicadas e menos pelos da humanística. Quanto à religião, se 

observou sua maior valorização dentre os participantes da área humanística e menos

pelos da tecnológica. 
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O presente estudo envolveu um número maior de cursos e de 

participantes do que os envolvidos na investigação conduzida por Melo (2001); os 

cursos foram agrupados em quatro áreas do conhecimento enquanto a autora os 

aglutinou em três; e enquanto os participantes deste estudo se encontravam no 

primeiro ano, a pesquisadora abordou alunos concluintes e recém-formados. Feitas 

estas ressalvas, comparando os resultados de ambos, verifica-se que se neste estudo 

foram encontradas as variabilidades acima mencionadas, na referida investigação não 

foi encontrada nenhuma variabilidade em relação aos cursos e áreas. No entanto, em

ambos não foram encontradas variabilidades, tanto por cursos quanto por áreas, no 

tocante à centralidade absoluta do trabalho. Este fato parece corroborar a posição de 

Borges e Alves Filho (“no prelo”) que apresentam uma concordância com England e 

Misumi (1996) quando apontaram que a questão que conduz ao ordenamento das 

esferas provoca respostas mais estáveis e, ainda, aventam que a pergunta que remete à 

centralidade absoluta possa estar mais sujeita ao efeito da desejabilidade social, ou 

seja, de que as pessoas possam atribuir valores altos à importância do trabalho para se 

coadunarem aos padrões sociais – uma vez que o trabalho é um valor central na 

maioria das culturas. 

Para a verificação da variabilidade da hierarquia da centralidade do 

trabalho em função do curso e da área do conhecimento utilizou-se o teste Qui-

Quadrado (Pearson) tendo como resultado a não rejeição da independência da 

hierarquia em relação ao curso ou área. Portanto, conclui-se que a hierarquia da 

centralidade do trabalho não apresentou variabilidade em relação ao curso ou área do 

conhecimento.
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5.2.2 - Atributos Valorativos e Descritivos 

Estimaram-se os escores individuais, nos 5 (cinco) fatores dos atributos 

valorativos (características percebidas como desejáveis no trabalho, “como deve ser”) 

e nos 5 (cinco) dos atributos descritivos (características percebidas na realidade 

concreta do trabalho, “como é”), pela da média dos pontos que cada participante 

atribuía aos itens componentes dos fatores valorativo e descritivo, ponderados pelas 

cargas dos itens na composição do fator (Borges & Alves Filho, 2001, “no prelo”, 

Borges & Tamayo, 2001). Para possibilitar a análise da variedade de escores 

apresentados pelos primeiranistas em cada fator, como nos estudos supra 

mencionados, se calculou as médias e desvio-padrão da amostra em cada fator e a 

freqüência de participantes por intervalos da distribuição de escores (0 a 4), como

pode ser observado nas Tabelas 32 e 33. 

Na Tabela 32, se observa que no tocante aos atributos valorativos, a 

concentração de escores se encontrou, em todos os fatores, no intervalo de escores 

mais elevados, com exceção dos escores relativos ao FV2 – Desgaste e 

Desumanização - o que demonstra que a maioria dos participantes atribuiu alta 

valorização aos atributos relacionados a que o trabalho: a) deva garantir boas 

condições na forma de higiene, assistência, conforto, eqüidade de direitos entre 

colegas; provisão salarial, proporcionalidade entre esforços e recompensas (ou entre 

deveres e direitos) e reconhecimento; b) gerar prazer na forma de gosto pelos 

resultados, amparo social, acolhimento e confiança, independência, desafio, auto-

respeito, produtividade e sentido social; c) prover reconhecimento pelas recompensas,

oportunidades de qualificação, estabilidade, boas relações interpessoais, crescimento e 

auto-sustento; e d) prover oportunidade de expressão, da criatividade, habilidades 

interpessoais, da capacidade de opinar do raciocínio e do bem-estar mental.  Por outro 
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lado, não valoriza que o trabalho traga consigo efeitos como acentuado ritmo,

desgaste, desumanização, repetição, ocupação, pressa e exploração. 

A observação de que todas as médias, com exceção para o FV2 – 

Desgaste e Desumanização, se aproximaram do escore máximo e os desvios-padrão 

são baixos indica que os participantes não foram capazes de graduar a importância

que conferem aos atributos valorativos. Essa indiferenciação comprometeu, inclusive, 

a hierarquização dos fatores valorativos e implicou na necessidade da exclusão dos 

mesmos e da respectiva hierarquização na definição dos padrões do significado do 

trabalho.

Tabela 32. Escores dos participantes nos fatores dos atributos valorativos 
(N=921)

Freqüência de participantes por 
intervalosFatores Média

Desvio-
padrão

x  1 1 < x  2 2 < x  3 x < 3 

Atributos Valorativos 

FV1- Justiça no Trabalho 3,66 0,41   1,1 6,1 92,8

FV2 – Desgaste e
Desumanização

2,35 0,68 1,5 29,1 51,2 18,1

FV3 – Realização 3,66 0,42 0,2 0,8 5,8 93,3

FV4 – Bem-Estar
Socioeconômico

3,58 0,41 0,9 7,1 92,1

FV5 – Auto-Expressão 3,62 0,46 0,3 1,0 6,5 92,2

No que tange aos atributos descritivos, a Tabela 33 permite que se 

constate que, os primeiranistas apresentaram resultados que se concentraram para a 

maioria dos fatores no intervalo correspondente a escores entre moderado e alto, com

incidência de avaliação recaindo sobre o intervalo para, praticamente, metade da 

amostra (43,2 a 54,4%) – sendo possível se inferir que os participantes tenderam a 
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uma percepção de que a realidade concreta do trabalho diverge de seus ideais; estando 

aquém nos atributos desejáveis e além no que se refere aos resultados indesejáveis 

(Desgaste e Desumanização). O FD2 – Responsabilidade e Dignidade apresenta uma

maior freqüência no intervalo correspondente a escores que se aproximam do máximo

(4).

Tendo sido encontrado t=-28,59, para p<0,001, percebe-se que as 

médias  no fator FD2 – Responsabilidade e Dignidade são significativamente mais

altas do que no fator  FD1 – Auto-Expressão (respectivamente, médias 2,88 e 2,42). O 

FD4- Recompensa Econômica (t=-8,48, para p<0,001) se apresentou como o fator 

cuja média foi a mais baixa (2,14) apresentada dentre todas. Assim, foi avaliado pelos 

participantes que, na realidade, o que menos se obtém trabalhando é remuneração

condigna, garantia do auto-sustento e independência. 

O desvio padrão maior tanto nos atributos valorativos quanto nos 

descritivos (respectivamente, 0,68 e 0,82) no que se refere a significados do trabalho 

ligados ao Desgaste e à Desumanização, indica serem estes os atributos sobre os quais 

houve um menor consenso de avaliação entre os participantes – o que pode ser reflexo 

das características sociodemográficas da amostra.
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Tabela 33. Escores dos participantes nos fatores dos atributos descritivos 
(N=921)

Freqüência de participantes por 
intervalosFatores Média

Desvio
-padrão

x 1 1 < x 2 2 < x  3 x < 3 

Atributos Descritivos 

FD1 - Auto-Expressão 2,42 0,67 2,5 23,2 54,4 19,9

FD2 - Responsabilidade e 
Dignidade

2,88 0,66 1,8   7,6 43,8 46,8

FD3 - Desgaste e 
Desumanização

2,39 0,82 5,9 25,6 44,5 24,0

FD4 - Recompensas
Econômicas

2,14 0,80 10,0 30,8 43,2 16,0

FD5 - Condições de 
Trabalho

2,36 0,76 4,6 26,7 47,3 21,4

Estabelecendo-se uma comparação entre esses resultados e os 

encontrados nas investigações conduzidas por Melo (2001) e Barros (2002) é possível 

se notar que: 

a) A mesma homogeneidade em relação aos fatores valorativos se deu entre os 

jovens integrantes da amostra da primeira investigação – o que não ocorre 

com os funcionários pesquisados na segunda investigação. Percebe-se, então, 

que a falta de inserção no mercado de trabalho (característica predominante

nesse estudo) ou a pequena experiência – profissionais em conclusão ou recém

egressos de uma IES, no caso da investigação de Melo (2001), contribuem

para essa falta de discriminação ou de uma gradação de importância ao se 

avaliar os atributos valorativos; 

b) Os jovens pesquisados por Melo (2001) apresentaram, também, uma

concentração de escores no intervalo correspondente à pontuação próxima ou 

igual ao escore máximo (4) em todos os fatores valorativos (inclusive, com
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médias mais altas), exceto no FV2 – Desgaste e Desumanização, no qual a 

média é menor do que a apresentada neste estudo (1,99 e 2,35, 

respectivamente). Em Barros (2002) encontra-se que FV2 foi, também, o fator 

com menor média (2,16). Os demais tiveram, também, concentração de 

incidência no intervalo x < 4, mas com médias mais baixas; 

c) FD2 – Responsabilidade e Dignidade foi o fator descritivo cuja percepção se 

apresentou mais fortemente compartilhada neste estudo (2,88) e também nos 

outros dois: em Melo (2001) – 3,6 e em Barros (2002) – 3,28, seguido, 

também nos três, pelo FD1 – Auto-Expressão (2,42, 2,5 e 2,84, 

respectivamente);

d) Neste estudo, como também se deu em Melo (2001) – 1,96, o fator descritivo 

que apresentou a menor média foi o FD4 – Recompensas Econômicas (2,14). 

Já em Barros (2002), se deu com o FD3 – Desgaste e Desumanização; e 

e) Outro ponto que chama a atenção é que em Barros (2002), o FD5 – Condições 

de Trabalho teve uma avaliação cuja freqüência maior de escores incidiu sobre 

o intervalo x < 3 para 70,9% da amostra, com média 3,25, enquanto que neste 

estudo e em Melo (2001), ocorreu no intervalo 2 < x  3 (47,3 e 76,0%, 

respectivamente). Saliente-se que, no presente estudo, houve um DP maior do 

que nas demais, no caso deste fator.

O emprego do teste t possibilitou a constatação de diferença

significativa entre as médias dos escores apresentados pelos alunos das duas 

universidades em relação aos fatores valorativos FV1 – Justiça no Trabalho e o FV2 – 

Desgaste e Desumanização, apontando para que os primeiranistas da UFRN tenderam

a atribuir maior importância do que os da UnP no primeiro fator e menor no segundo 

(t =2,41 para p=0,016 e t=-8,62 para p<0,001, respectivamente). Quanto aos fatores 
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descritivos, verificou-se a diferença significativa em relação a três deles: FD1 – Auto-

expressão (t =-6,78 para p<0,001), FD2 – Responsabilidade e Dignidade (t=-2,38 para 

p = 0,018) e FD5 – Condições de Trabalho (t=-5,79 para p<0,001). Os alunos da UnP 

tenderam a avaliar  como mais presente na realidade do trabalho os aspectos inerentes 

aos três fatores do que os alunos da UFRN. Como o resultado da aplicação do teste 

Qui-quadrado não permitiu a rejeição da independência entre experiência com

trabalho remunerado e IES, se observando que os alunos da UnP apresentam menos

experiência com o trabalho remunerado, pode ser que essa tendência explique a 

avaliação feita pelos mesmos sobre a ocorrência das características dos fatores 

descritivos, ou seja, a menor experiência poderia estar acarretando uma avaliação 

menos realística do que a que foi possível ser feita pelos alunos da UFRN que 

possuíam mais experiência de trabalho remunerado.

Para possibilitar que a sexta questão de pesquisa formulada – os

primeiranistas apresentam diferenças ou semelhanças quanto aos atributos 

valorativos e descritivos do trabalho conforme o curso ou área do conhecimento da 

escolha acadêmico-profissional? – pudesse ser respondida, se aplicou a ANOVA. Tal 

procedimento, em relação aos fatores valorativos, apontou para a existência de 

diferenças estatisticamente significativas por curso no quanto os participantes 

desejavam aspectos inerentes a todos os fatores com exceção do FV4 – Bem-Estar

Socioeconômico. A Tabela 34 demonstra o nível de significância das diferenças e 

quais os cursos nos quais foram encontras as médias mais altas e as mais baixas, 

denotando o quanto se deseja mais ou menos os aspectos relacionados a cada um dos 

fatores.
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Tabela 34. Variabilidade nos fatores valorativos por cursos 

Fator Significância
Cursos com médias

mais altas 
Cursos com

médias mais baixas

FV1- Justiça no 
Trabalho

F=2,871 para
p <0,001 

Odontologia
Arquitetura e Urbanismo

C. Contábeis 
Administração

FV2 – Desgaste e
Desumanização

F=1,979 para 
 p=0,014 

Odontologia
Farmácia

Eng. da computação
Psicologia

FV3 – Realização 
F=2,404 para
P=0,002

Odontologia
Arquitetura

Eng. Civil
C. Contábeis 

FV5 – Auto-expressão 
F=1,787 para 
p=0,032

Odontologia
Direito

C. Contábeis 
Eng. Civil

Em relação aos fatores descritivos, a ANOVA apontou para a 

existência de diferenças significativas por curso no quanto os participantes avaliavam

que os aspectos inerentes a três dos fatores ocorrem na realidade do trabalho: FD1 – 

Auto-expressão, FD3 – Desgaste e Desumanização e FD5 – Condições de Trabalho. A 

Tabela 35 demonstra o nível de significância das diferenças e quais os cursos nos 

quais foram encontradas as médias mais altas e as mais baixas, denotando o quanto se 

avalia a freqüência com que ocorre mais ou menos os aspectos relacionados a cada 

um dos fatores. 

Tabela 35. Variabilidade nos fatores descritivos por cursos 

Fator Significância
Cursos com

médias mais altas 
Cursos com médias

mais baixas 

FD1 – Auto-expressão F=1,748 para p=0,038 
Odontologia
Direito

Turismo
C. Econômicas

FD3 – Desgaste e 
Desumanização

F=1,572 para p=0,003 
Fisioterapia
Odontologia

C. Contábeis 
Administração

FD5 – Condições de 
Trabalho

F=1,464 para p=0,001 
Odontologia
Farmácia

Pedagogia
Turismo

Feitas as ressalvas já mencionadas anteriormente, relacionando-se tais 

resultados com os encontrados por Melo (2001), é possível ser verificado que ambos

detectaram variabilidade tanto dos fatores valorativos quanto descritivos quando 
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comparados os diversos cursos. Porém, em relação aos valorativos, foi encontrada 

coincidência apenas nos fatores FV1 – Justiça no Trabalho e FV5 – Auto-expressão. 

Já no tocante aos descritivos, enquanto neste estudo não se verificou variabilidade em

dois dos fatores, naquele todos apresentaram variabilidade estatisticamente

significativa.

A ANOVA foi, igualmente, utilizada para se verificar a variabilidade 

por área do conhecimento. Quanto aos fatores valorativos, se constatou variabilidade 

nos fatores FV1 – Justiça no Trabalho (F=4,820 para p=0,002), FV2 – Desgaste e 

Desumanização (F=4,499 para p=0,004) e FV3 – Realização (F=4,872 para p=0,002). 

Chegando-se, pela comparação das médias, a que os alunos da área de Ciências 

Biológicas e da Saúde apresentaram percepção de maior desejabilidade em relação 

aos demais no que se refere aos aspectos inerentes aos três fatores. Por outro lado, os 

que apresentaram uma menor valorização dos aspectos inerentes aos fatores foram os 

de Ciências Sociais Aplicadas (primeiro fator), os da humanística (segundo) e 

tecnológica (terceiro). 

Quanto aos fatores descritivos, apenas o FD3 – Desgaste e 

Desumanização apresentou variabilidade estatisticamente significativa (F=3,360 para 

p=0,018), sendo observado que os alunos dos cursos da área de Ciências Biológicas e 

da Saúde apresentaram uma avaliação em que julgam mais presentes na realidade do 

trabalho os aspectos concernentes ao fator do que os das demais; enquanto que os da 

área de Ciências Sociais Aplicadas os avaliaram como ocorrendo menos.

Voltando a comparar os resultados das duas investigações, Melo 

(2001) encontrou variabilidade apenas nos fatores FV1 – Justiça no Trabalho e no 

FV4 – Bem-Estar Sócio-econômico (que não encontra variabilidade nesta). No fator 

coincidente, foi verificado, também, que os alunos da área de Ciências Biológicas e 
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da Saúde são os que apresentaram média superior aos demais. Em relação aos fatores 

descritivos, se nesta a variabilidade é verificada apenas no FD3 – Desgaste e 

Desumanização, naquela não foi constatada nos fatores FD1 – Auto-expressão e FD2 

– Responsabilidade e Dignidade. Também naquela investigação, no tocante ao FD3 – 

Desgaste e Desumanização, os alunos de cursos da área de Ciências Biológicas e da 

Saúde foram os que apresentaram média superior aos das demais áreas.

Com o emprego da Análise de Regressão Múltipla (stepwise) foi 

testado o relacionamento entre os fatores dos atributos valorativos e descritivos do 

significado do trabalho e os fatores da avaliação em relação ao processo de escolha 

acadêmico-profissional considerando as duas opções eleitas quando do vestibular 

2002.

No caso da primeira opção, foi possível se encontrar que o FD1 – 

Auto-Expressão (o quanto os participantes avaliam que, na realidade, o trabalho 

possibilita a apresentação de opiniões que influenciem nas decisões, expressão da 

criatividade, o merecimento de confiança e reconhecimento, o ser pessoa e o 

crescimento pessoal) foi o único fator dos atributos do significado do trabalho que 

apresentou capacidade de explicar variação dos escores no FAPO1 – Avaliação da 

Realidade Sócio-Profissional. O que foi determinado pelos seguintes indicadores: 

R2=0,017; ß=0,16; t=4,01 para p< 0,001 – demonstrando que o FD1 – Auto-expressão 

explica sozinho 1,7% da variância dos escores no FAPO1 - Avaliação da Realidade 

Sócio-Profissional, com relação direta acenada pelo sinal positivo de ß, ou seja, 

escores maiores no FD1 implicam em escores mais altos no FAPO1 que podem ser 

menores se os escores em FD1 o forem. Em outras palavras, quanto mais os 

participantes avaliam estar presente na realidade do trabalho os aspectos inerentes ao 

FD1 – Auto-expressão maior a possibilidade de considerarem mais no processo de 
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escolha acadêmico-profissional os aspectos envolvidos na Avaliação da Realidade 

Sócio-Profissional.

Ainda, se percebeu que nenhum dos fatores dos atributos do 

significado do trabalho foi capaz de explicar variações nos escores do FAPO2 – 

Avaliação de Recursos Internos. 

Quanto à segunda opção, se observou que o mesmo FD1 – Auto-

expressão foi capaz de explicar sozinho 1,9% da variação nos escores do Fator 

Avaliação da Realidade Sócio-Profissional (FASO1). Os indicadores foram:

R2=0,019; ß=0,215; t=3,6 para p<0,001. A relação entre ambos se mostrou (beta 

positivo) também direta. 

5.2.3 - Hierarquia dos Fatores Valorativos e Descritivos 

Como já visto, a hierarquia dos fatores valorativos e descritivos é a 

organização por ordem de importância adotada por cada indivíduo para os atributos. 

Assim, se fez necessário proceder à comparação dos escores dos fatores valorativos e 

descritivos, elemento por elemento – o que proporcionou condições para se levantar 

quantos primeiranistas tomavam cada um dos fatores como o mais importante.

Conforme análise feita anteriormente, em face da indiferenciação de 

importância conferida aos atributos valorativos, tornou-se inviável examinar a 

hierarquização para os mesmos. O que se pode afirmar é que os primeiranistas

possuíam uma “idealização” em relação aos aspectos valorativos do trabalho, à 

medida que desejam um trabalho que atenda maximamente a todas as suas metas

valorativas.
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Fazendo, novamente, uma comparação com as investigações de Melo 

(2001) e Barros (2002), quanto à hierarquização dos fatores valorativos, se constatou 

que neste estudo se observou uma homogeneidade que invibializou a determinação de 

uma hierarquização; já em Melo (2001), o FV4 – Bem-Estar Socioeconômico é o que 

surgiu como mais importante para os jovens (23,9%) e em Barros, o mesmo se 

verificou com o FV3 – Realização (53,6%). Ainda em relação aos fatores valorativos, 

é interessante frisar que, enquanto neste estudo, o FV2 – Desgaste e Desumanização

foi o único a se diferenciar dos demais que tiveram alta valorização (a média

verificada é de 2,35), nas duas outras investigações, nenhum participante atribuiu a 

maior valorização ao mesmo fator.

No tocante à hierarquização dos fatores descritivos, a Tabela 36 

permite que se constate que, para quase a metade dos participantes (45,3%), o fator 

Responsabilidade e Dignidade foi percebido como o que mais corresponde ou que 

melhor expressa a realidade do trabalho. Em torno de um quarto da amostra (27,5%), 

avaliou que a realidade do trabalho é mais bem expressa pelo fator Desgaste e 

Desumanização. Eleito por uma parcela menor (10,6%) e mais próxima de como

foram avaliados os demais fatores, o fator Condições de Trabalho veio a seguir na 

forma como são hierarquizados os fatores descritivos. Observe-se que todos os fatores 

chegaram a ser avaliados como o que melhor corresponde à realidade do trabalho e 

que, diferentemente da homogeneidade verificada em relação aos fatores valorativos, 

apenas 1,3% dos primeiranistas (doze deles) não fizeram uma distinção entre os 

fatores.
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Tabela 36. Freqüência de participantes segundo o maior escore nos fatores 
descritivos
Hierarquia dos fatores descritivos Freqüência Percentual

Maior escore em FD2 - Responsabilidade e Dignidade 417 45,3

Maior escore em FD3 - Desgaste e Desumanização 253 27,5

Maior escore em FD5 - Condições de Trabalho 98 10,6

Maior escore em FD1 - Auto-expressão 72 7,8

Maior escore em FD4 - Recompensas Econômicas 69 7,5

Escores iguais (sem hierarquizar) 12 1,3

Total 921 100,0

Voltando a comparar com Melo (2001) e Barros (2002), em relação à 

hierarquia dos fatores descritivos, 45,3% dentre os participantes desta amostra e 

64,1%, dentre os da estuda por Melo (2001) deram primazia ao FD2 – 

Responsabilidade e Dignidade. Em Barros (2002), ocorreu com o FD5 - Condições de 

Trabalho (42,7%). O FD3 – Desgaste e Desumanização foi, tanto em Melo (2001) 

quanto neste estudo, o segundo fator com maior proporção de participantes que a ele 

atribuiu escores maiores (27,5 e 25,6%, respectivamente). Quanto ao fator que menor

proporção dos participantes apresentaram maior escore nele, os três estudos 

apresentaram fatores diferentes. Neste estudo, se verificou que foi o FD4 – 

Recompensa Econômica (7,5%); em Melo (2001), o FD5 – condições de Trabalho; e 

em Barros (2002), o FD1 – Auto-Expressão. 

A resposta à sétima questão de pesquisa – os primeiranistas diferem na 

hierarquização dos atributos valorativos e descritivos conforme o curso e área do 

conhecimento da escolha acadêmico-profissional? – só se fez possível quanto à 

hierarquia dos atributos descritivos pelos motivos acima expostos.

Aplicou-se o teste Qui-Quadrado (Pearson) para apoiar a análise das 

distribuições cruzadas dos participantes por hierarquia pelos cursos. O resultado não 
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possibilitou rejeição da independência entre os fatores descritivos de maiores escores 

na hierarquia e a vinculação dos primeiranistas aos cursos, indicando que estes não 

apresentaram diferenças quanto à forma de hierarquizar os fatores descritivos 

dependendo do curso que tenham iniciado. O mesmo ocorreu quando se testou a 

rejeição de independência relativa à área de conhecimento. Portanto, os participantes 

não diferiram, também, na forma de hierarquizar os fatores dos atributos descritivos 

na dependência da área de conhecimento.

5.2.4 - Padrões do Significado do Trabalho 

Uma vez que um padrão pode ser entendido como uma configuração 

mental compartilhada por um número considerável de pessoas, como foi visto 

anteriormente, os padrões do significado do trabalho se constituem pela combinação

de escores dos indivíduos nas diferentes dimensões (facetas) do construto significado 

do trabalho (Centralidade, Atributos Valorativos, Atributos Descritivos e a Hierarquia 

dos mesmos). Ressalte-se que, nesse estudo, uma vez que a homogeneidade de escores 

nos fatores valorativos e a, conseqüente, indefinição de hierarquia os tornam mais uma

constante do que variável, se fez necessária a exclusão (devido ao baixo poder de 

diferenciação) dessas facetas nos procedimentos para chegar aos padrões. Para 

identificá-los, se fez o emprego da técnica análise de Clusters – quando após o teste de 

diferentes soluções, se chegou à melhor, pela qual foi possível a identificação de 05 

(cinco) padrões, como pode ser visualizado na Tabela 37 – a partir da qual cada um

será descrito. Destaque-se que a aplicação da ANOVA corroborou a solução, uma vez 

que foi encontrada significância estatística em todas as dimensões e fatores.
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Tabela 37. Padrões do Significado do Trabalho 
Padrões do Significado do Trabalho 

Variáveis
Expressivo-
Realizador

Acrítico Cético Penosidade
Indife-

renciado
Otimista

Centralidade

do Trabalho 
5 (Baixa) 1 (Alta) 1 (Alta) 3 (Moderada)

0 (Indife-
renciada)

Hierarquia Atrib. 
Descritivos

FD1 – Auto-
Expressão

FD5 – 
Condições de 

Trabalho

Indiferen-
ciada

FD3 – Desgaste
e

Desumanização
Indiferenciada

FD1 – Auto-Expressão 3,31 2,93 0 0,69 3,30

FD2 – 
Responsabilidade e 
Dignidade

3,17 3,45 0 0,89 4,00

FD3 – Desgaste e 
Desumanização 0,82 0,39 0 4,00 2,43

FD4 – Recompensa
Econômica 2,90 1,85 0 0,11 3,11

FD5 – Condições de 
Trabalho 1,93 3,46 0 0,27 4,00

Proporção 20,63 27,47 1,30 22,48 28,12

O primeiro padrão, nomeado de Expressivo-Realizador, foi 

compartilhado por 20,63% dos primeiranistas – para os quais o trabalho foi a esfera de 

vida de menor importância (baixa centralidade do trabalho); o fator descritivo Auto-

Expressão predominou - denotando que avaliram que o trabalho, na realidade, seja 

provedor de oportunidades de expressão de idéias, opiniões e sentimentos; de 

exercício da criatividade; de estabelecimento de relações interpessoais; de alcance do 

bem-estar e da qualidade de vida. Avaliaram, também, que o trabalho esteja ligado à 

assunção de responsabilidades e que possa trazer como resultado a dignidade para as 

pessoas. Ainda, destacou-se a partilha de uma avaliação pouco realística sobre os 

efeitos desgastantes e desumanizadores do trabalho (0,82) – o que pode ser 

relacionado ao fato de que, praticamente, a metade dos participantes nunca teve 

experiência concreta de trabalho remunerado; eram adolescentes (média = 22,2 anos e 
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moda = 18,9 anos); e provenientes, em sua maioria, de famílias com poder aquisitivo 

privilegiado (média = 15,5 salários mínimos e moda = 10 salários mínimos).

O próximo padrão, denominado de Acrítico, congregou o segundo 

maior número de participantes da amostra (27,47%). Os quais tomaram o trabalho 

como uma esfera de alta centralidade, acreditando que no mundo real do trabalho, este 

seja desenvolvido em condições adequadas – equipamentos, segurança, higiene, 

assistência e amparo social, bem como traga a Responsabilidade e Dignidade – 

percepção de que no trabalho se assumem responsabilidades, é possível se sentir 

produtivo e, por isso, uma pessoa digna e respeitada. Partilham, também, a percepção 

de que no mundo do trabalho seja, freqüentemente, possível opinar influenciando nas 

decisões, expressar a criatividade, merecer confiança e reconhecimento e crescimento

pessoal e que seja moderadamente possível se obter Recompensa Econômica.

Contudo, partilharam uma visão, ainda mais ingênua do que o primeiro grupo, de que 

o Desgaste e a Desumanização ocorram em níveis muito baixos como conseqüência 

do trabalho. Esta visão acrítica é incrementada quando se observa que, na 

hierarquização dos fatores descritivos, o FV5 – Condições de trabalho foi o que teve 

primazia em relação aos demais.

O terceiro, denominado de Cético, foi o padrão que reuniu o menor

contingente de participantes (1,30%). São primeiranistas que atribuem uma alta 

centralidade ao trabalho; não apresentaram uma hierarquia dos atributos descritivos 

definida, pois em todos os fatores é atribuído o escore mínimo (0) – o que traz uma

dada incoerência, uma vez que se avalia que a realidade do trabalho não oferece 

possibilidade de Auto-Expressão; de se demonstrar Responsabilidade e obter 

Dignidade; Recompensa Econômica digna; e Condições de Trabalho adequadas mas,

ao mesmo tempo, se entende que o Desgaste e a Desumanização não acorrem como
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conseqüência do trabalho. A denominação “cético” decorre da avaliação recaindo em

todos os atributos descritivos no escore mínimo (0); ou seja, apesar dos participantes 

considerarem o trabalho como vital, não acreditam que, na realidade, ele possa ser 

vivenciado de forma positiva. 

O quarto, Penosidade, reúne 22,48% dos primeiranistas. Trata-se de 

um grupo em que se atribuiu moderada centralidade ao trabalho; enfatizaram o FD3 – 

Desgaste e Desumanização, ou seja, os primeiranistas avaliaram que o trabalho 

implica, intensamente, no desgaste, ritmo acelerado e exploração. A denominação

escolhida para o padrão decorre da observação de que além do escore máximo no fator 

descritivo FD3 – Desgaste e Desumanização, os participantes, ainda, avaliaram que 

quase sempre as Condições de Trabalho (FD5=0,27) são inadequadas, as 

Recompensas Econômicas (FD4=0,11) são parcas, a Auto-Expressão tolhida 

(FD1=0,69) e a possibilidade de demonstrar Responsabilidade e obter Dignidade são 

remotas (FD2= 0,89). Esta avaliação quanto aos atributos descritivos se mostrou

coerente com a atribuição de moderada centralidade ao trabalho. 

No quinto, denominado de Indiferenciado Otimista, encontram-se

reunidas a desejabilidade, percepções e avaliações de 28,12% da amostra – o grupo 

mais numeroso. Os primeiranistas que se encontram neste grupo distribuíram pontos 

de forma homogênea às diferentes esferas, não se fazendo, por tanto, possível uma

diferenciação da centralidade do trabalho. O mesmo se deu em relação à hierarquia 

dos atributos descritivos – uma vez que o escore máximo (4) foi verificado nos fatores 

FD2 e FD5. Assim, os mesmos viam o trabalho como, na realidade, sendo realizado 

sempre em Condições de Trabalho adequadas e sempre permitindo a assunção de 

Responsabilidade e a obtenção de Dignidade.  Os fatores FD1 e FD4, também,

tiveram uma distribuição com média se enquadrando no intervalo x<3 (3,30 e 3,11, 
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respectivamente). Em outras palavras, os participantes avaliaram que quase sempre é 

possível fazer do espaço cotidiano de trabalho, um espaço para a livre Auto-Expressão 

(possibilidades de opinar influenciando nas decisões, expressar a criatividade, merecer

confiança e reconhecimento, ser pessoa e incrementar o desenvolvimento pessoal), 

bem como, que se pode obter Recompensa Econômica justa. Em relação ao FD3 – 

Desgaste e Desumanização, o escore médio 2,43 implica numa avaliação pelos 

participantes de quanto o trabalho pode, concreta e moderadamente, envolver 

desgaste, ritmo acelerado e exploração. 

No tocante aos padrões do significado do trabalho, face à adoção da 

mesma estrutura fatorial, ater-se-á aos estudos de Melo (2001) e Barros (2002) para, 

novamente, se estabelecer uma comparação. Assim, se observa que: 

a) Nessa investigação, diversamente, se chegou a que os atributos valorativos e a 

hierarquia dos mesmos não se constituíram em fator de diferenciação dos 

participantes;

b) No que tange aos escores tendentes a altos nos fatores descritivos, com

exceção do padrão “cético”, todos os encontrados nesta investigação possuem

semelhança com todos os verificados por Melo (2001), vez que o sexto padrão 

foi descartado das análises pela autora, pois envolvia apenas um participante; 

c) O padrão aqui denominado de “acrítico” foi o único dos padrões delineados 

nesta pesquisa que encontrou uma correspondência com padrões estudados por 

Melo (2001). A semelhança se deu com o padrão denominado pela autora de 

“centralidade conflitante”. Foram pontos comuns: a alta centralidade atribuída 

ao trabalho; médias tendentes ao escore mais elevado nos fatores FD1 – Auto-

Expressão, FD2 – Responsabilidade; e FD5 – Condições de Trabalho; e 

tendência ao escore médio (2) no FD4 – Recompensa Econômica; e 
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d) O mesmo padrão foi o único, também, a possuir uma semelhança mais global 

com os padrões verificados na investigação de Barros (2002).  Nesse caso, 

com o padrão denominado pelo autor de “socioeconômico expressivo”, tendo 

em comum o fator FD5 – Condições de Trabalho como hierarquicamente

preponderante e médias tendentes ao escore mais elevado nos fatores FD1 – 

Auto-Expressão, FD2 – Responsabilidade; e FD5 – Condições de Trabalho. 

                        Aplicando-se o teste Qui-Quadrado, constatou-se que a independência 

de relações cruzadas entre os padrões e a vinculação à IES foi rejeitada ( 2= 28,13, 

para p<0,001). Observou-se que o padrão penosidade foi o que reúne o maior número

de primeiranistas da UFRN; enquanto o padrão indiferenciado otimista reuniu o maior

número de alunos na UnP. 

Para ser viabilizada a resposta à oitava questão de pesquisa enunciada 

– os padrões do significado do trabalho atribuídos pelos primeiranistas apresentam 

variabilidade em função do curso ou área do conhecimento da escolha acadêmico-

profissional? – foi, igualmente, utilizado o teste Qui-Quadrado (Pearson). Sua 

aplicação não indicou haver rejeição da independência entre a apresentação de um dos 

padrões do significado do trabalho e o curso ou área de conhecimento da escolha 

acadêmico-profissional. Portanto, os padrões não apresentam variabilidade em função 

do curso nem da área referente à escolha acadêmico-profissional.
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6. Considerações finais 

Ao investigar as relações entre o significado do trabalho e a escolha 

acadêmico-profissional entre pessoas recém-ingressas em um curso universitário, 

pelas contingências do estudo, foi necessária uma focalização em aspectos dos dois 

fenômenos – significado do trabalho e escolha acadêmico-profissional – sem que, 

contudo, se perdesse de vista a complexidade dos mesmos e a imperiosidade de 

abordá-los numa perspectiva sistêmica.

Nesta seção, são sumarizados os resultados principais da investigação, 

partindo das respostas às questões específicas para se chegar à questão geral, 

aprofundar algumas reflexões já pontuadas, examinar suas limitações e apresentar 

algumas sugestões para outros estudos e para a intervenção profissional.

O estudo teve sua condução orientada pela questão de pesquisa: 

“existem relações entre o significado atribuído ao trabalho por pessoas recém-

ingressas numa instituição de ensino superior e a escolha de um curso universitário?” 

Fazendo uma avaliação do processo de escolha acadêmico-profissional

que culminou na definição das opções por ocasião do vestibular 2002 realizado na 

instituição em que se encontravam matriculados, a maioria dos primeiranistas

apontou, no tocante à primeira opção, ter considerado razoavelmente os aspectos da 

realidade sócio-profissional e nada ter considerado acerca dos recursos pessoais. O 

primeiro critério diz respeito à obtenção e análise de informações objetivas acerca da 

realidade do mercado, acerca da realidade das profissões e aspectos sobre status e 

reconhecimento social das profissões e o segundo, características pessoais, atitudes, 

valores, interesses, aptidões, habilidades e percepção de preparo para o vestibular. 
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Quanto à segunda opção escolhida quando do vestibular, somente os 

aspectos sócio-profissionais foram levados em conta. Contudo, apenas um terço dos 

participantes da amostra julgou ter utilizado o critério com uma intensidade de 

razoável a totalmente.

Assim, é possível se concluir que a maioria dos primeiranistas da 

amostra passou pelo processo de escolha acadêmico-profissional tendo feito pouco 

uso da reflexão – corroborando, possivelmente, o que tem sido apontado na literatura 

acerca da escolha profissional: as pessoas têm chegado cada vez mais jovens ao 

momento da escolha de um curso superior e, geralmente, com um nível de maturidade

que se constitui num elemento que dificulta uma escolha mais consciente. Isto parece 

ganhar força se considerado que apenas um terço da amostra assume ter enfrentado 

dificuldades ao longo do processo de escolha. 

Pela teoria de Super, mesmo que de forma flexível, se tem que o 

período em que se passa pelo estágio da exploração é entre os 15 e 24 anos. 

Considera-se que neste estágio, é entre os 18 e 20 anos que se dá o momento da 

transição, quando há uma maior consideração da realidade, levando a um confronto 

entre necessidades, interesses, as capacidades e o mercado de trabalho. E, ainda, 

somente entre os 22 e 24 anos é que se localiza uma área profissional. No entanto, a 

maioria das pessoas está, pelo término do ensino médio, na iminência de ter que fazer 

sua escolha acadêmico-profissional aos 16 ou 17 anos.  Parece certa a necessidade de 

estudos que procurem verificar a atualidade da cronologia estabelecida e sua 

propriedade para as características culturais da sociedade brasileira. Porém, parece ser 

igualmente admissível que o desenvolvimento de uma identidade ocupacional não se 

dá desconectado do desenvolvimento geral do indivíduo. E, assim, é possível a 

compreensão de que, no contexto atual, a escolha acadêmico-profissional possa estar 
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gerando conflitos que, pelo descompasso entre a maturidade exigida para manejá-los

e a complexisdade, possam estar levando a que mecanismos de defesa como a 

negação sejam despertados como resposta do indivíduo diante da escolha. Minimiza-

se a ansiedade, mas a custo de uma escolha que, com boas probabilidades, possa gerar 

futuramente um grau de insatisfação que culmine em novos conflitos. Tais 

considerações podem conduzir a que se admita que a intervenção profissional no 

momento da escolha acadêmico-profissional precisa ir além do fornecimento de 

informações (da contemplação dos aspectos meramente cognitivos) para que possa 

ser, de fato, uma atividade de promoção da saúde, profilática.

Na avaliação em relação à segunda opção escolhida quando vestibular, 

foi evidenciado que primeiranistas da UnP tendem a considerar mais os aspectos da 

realidade sócio-profissional do que os estudantes da UFRN. O que pode, 

provavelmente, ser entendido pelo fato de que aquela concentrou um maior número de 

primeiranistas ingressos no curso relativo à segunda opção e, também, pela tendência 

revelada de que estes alunos tivessem em maior número do que os da UFRN prestado 

o vestibular em mais de uma instituição de ensino superior. 

Observou-se que, em relação à primeira opção, os aspectos ligados à 

avaliação da realidade sócio-profissional foram mais intensamente considerados pelos 

primeiranistas da área de Ciências Sociais Aplicadas do pelos das demais áreas. Os 

mesmos aspectos, quando verificado por curso, foram utilizados com maior

intensidade pelos do curso de Engenharia Civil. Quanto aos aspectos ligados aos 

recursos pessoais, constatou-se que os alunos dos cursos de Administração e Ciências 

Biológicas foram os que menos os levaram em conta. 

Um terço da amostra assumiu ter enfrentado dificuldades ao longo do 

processo de escolha acadêmico-profissional. As dificuldades mais freqüentes foram:
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percepção de despreparo para concorrer ao curso correspondente à escolha ideal 

(ligada à conciliação com a percepção de recursos internos e avaliação de aspectos 

sócio-profissionais considerados relevantes) ou concorrência elevada, dúvidas, falta 

de informações objetivas, difusão de interesses, dúvidas quanto ao acerto da escolha e 

(a de maior incidência) pressão familiar e social. 

Solicitados a procederem a uma avaliação quanto ao nível de satisfação 

e perspectivas em relação ao curso atual, chamou a atenção o fato de que quase a 

metade dos participantes demonstrou insatisfação e baixas perspectivas de 

continuidade no curso. Este resultado parece corroborar dados de pesquisas que 

apontam evasão, ainda no primeiro ano de graduação, em torno de 40% dos que 

ingressam .

Alunos da UnP avaliam mais positivamente o curso atual do que os 

alunos da UFRN – o que, provavelmente, pode estar relacionado a que para garantir 

uma vaga na universidade pública, as pessoas acabam por escolher cursos que não 

correspondam às suas motivações e identificação. 

As avaliações mais positivas foram evidenciadas entre os participantes 

dos cursos de Arquitetura e Urbanismo e Odontologia e as mais negativas, entre os 

alunos de Turismo e Pedagogia – dois cursos que apresentam número elevado de 

pessoas que os escolheram, mas conscientes de que se tratava de uma escolha mais

pragmática do que por identificação. 

Alunos que se encontravam no curso correspondente à primeira opção 

e que no processo de escolha utilizaram critérios de avaliação se mostraram mais

satisfeitos e com perspectivas mais promissoras em relação ao curso atual. O que 

parece corroborar a concepção (especialmente, fundamentada nas teorias decisionais 

da escolha profissional) de que a adoção de critérios quando da escolha acadêmico-
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profissional incide em uma escolha mais consciente e que esta repercute na melhor

adaptação, reduzindo a evasão. 

No que diz respeito à centralidade relativa do trabalho, os 

primeiranistas demonstraram uma atribuição de importância que é compatível com o 

que se encontra nos estudos com os quais foram estabelecidas comparações: ao 

trabalho é atribuída uma importância inferior apenas à esfera família. Quanto à 

absoluta, demonstraram que ao trabalho é atribuída uma moderada centralidade em

suas vidas. Observou-se que os alunos da UnP demonstraram uma valorização maior

do trabalho do que a atribuída pelos estudantes da UFRN. 

Os primeiranistas não diferem entre si no que se refere à centralidade 

absoluta do trabalho quando considerados os cursos em que se encontram

matriculados e área do conhecimento a qual o curso está vinculado. No entanto, ficou 

patente a diferença, quando considerada a centralidade relativa. Neste caso, foi 

observado que os alunos dos cursos de Administração, Jornalismo e Arquitetura e 

Urbanismo tendem a uma atribuição mais alta de importância ao trabalho e os de 

Pedagogia, Letras e Fisioterapia a uma atribuição mais baixa. Os primeiranistas

diferem, também, quanto à área do conhecimento – sendo que o trabalho é mais

valorizado pelos alunos dos cursos da área de Ciências Sociais Aplicadas e menos

pelos da área Humanística.

Os primeiranistas não apresentam diferenças entre si quando 

considerados o curso e a área do conhecimento no que toca à hierarquia da 

centralidade do trabalho. 

Como tem sido postulado por aqueles que se dedicam à compreensão

do fenômeno significado do trabalho - dentre eles, England e Misumi (1986) e Borges 

e Alves Filho (“no prelo”), a centralidade relativa mostra-se com menor probabilidade 
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de ter sua atribuição contaminada pela desejabilidade social. Assim, entende-se 

relevante que os primeiranistas tenham apresentado diferenças por curso e área do 

conhecimento quando da consideração da centralidade relativa do trabalho.

O posicionamento dos primeiranistas em relação aos fatores dos 

atributos valorativos demonstrou uma forte idealização do trabalho – uma vez que, 

com exceção do FV2 – Desgaste e Desumanização, os participantes tenderam ao 

escore máximo, denotando, até, uma incapacidade para hierarquizá-los. Até mesmo o 

fator citado recebeu escores que podem ser considerados de moderada valorização. 

Dentre os fatores dos atributos descritivos, verificou-se que os 

primeiranistas têm uma avaliação de que os atributos inerentes ao FD2 – 

Responsabilidade e Dignidade são os que mais freqüentemente se evidenciam na 

realidade do trabalho. 

Ficou evidenciado que a homogeneidade em relação aos fatores 

valorativos – escores tendendo ao escore mais alto (4) se relaciona com a admissão de 

enfrentamento de dificuldades quando do processo de escolha acadêmico-profissional.

Verificou-se que os primeiranistas diferem entre si, no tocante aos 

atributos valorativos e descritivos do trabalho quando considerados o curso e a área 

do conhecimento.

Quanto às diferenças ou semelhanças entre os participantes no que 

concerne à hierarquia dos atributos, se observou que (tendo sido possível apenas a 

análise da hierarquia dos atributos descritivos) os participantes não diferem quanto à 

forma de hierarquizar os atributos descritivos tanto na dependência do curso quanto 

da área do conhecimento.

Foram identificados cinco padrões do significado do trabalho, sendo 

que o padrão “Indiferenciado Otimista” foi o que reuniu maior contingente de 
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participantes. Os primeiranistas que se encontram neste grupo, distribuem pontos de 

forma homogênea às diferentes esferas; não se fazendo, por tanto, possível uma

diferenciação da centralidade do trabalho. O mesmo se dá com relação à hierarquia 

dos atributos descritivos – uma vez que o escore máximo (4) é verificado nos fatores 

descritivos FD2 – Responsabilidade e Dignidade e FD5 – Condições de Trabalho. 

Assim, os mesmos vêem o trabalho como, na realidade, sendo realizado sempre em

Condições de Trabalho adequadas e sempre permitindo a assunção de 

Responsabilidade e a obtenção de Dignidade.  Os participantes avaliam que quase 

sempre é possível fazer do espaço cotidiano de trabalho, um espaço para a livre Auto-

Expressão – possibilidades de opinar influenciando nas decisões, expressar a 

criatividade, merecer confiança e reconhecimento, ser pessoa e incrementar o 

desenvolvimento pessoal; bem como, onde se possa obter Recompensa Econômica

justa. Avaliam, ainda, que a realidade do trabalho pode, moderadamente, envolver 

desgaste, ritmo acelerado e exploração. 

Constatou-se que os padrões não apresentam variabilidade em função

do curso nem da área referente à escolha acadêmico-profissional. Mas, se verificou 

que entre os alunos da UFRN, um maior número deles foi reunido pelo padrão 

penosidade; enquanto o padrão indiferenciado otimista reúne o maior número de 

alunos na UnP. 

Em síntese, os participantes apresentaram diferenciação na atribuição 

do significado do trabalho em função do curso no tocante à centralidade relativa do 

trabalho e em alguns dos fatores dos atributos valorativos e descritivos do trabalho. O 

mesmo se dando em função da área do conhecimento.
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Diante do exposto, é possível ponderar que, no processo de escolha 

acadêmico-profissional, os significados atribuídos ao trabalho apresentaram um

relacionamento frágil com a definição do curso universitário pelas pessoas. 

Retomando a proposta de conteúdos a serem trabalhados num processo 

de orientação feita por Bock (2002) quando sugere a discussão sobre o trabalho 

partindo do conceito até chegar ao modo como ocorre na sociedade, de certa maneira,

o que se investigou neste estudo, guarda direta relação com sugerido pelo autor. 

Sendo, assim, possível confirmar a relevância que se estimava para o mesmo.

Tendo sido o significado do trabalho compreendido como uma

cognição social, é pertinente que se destaque que um aprofundamento entre as 

relações teóricas sobre os dois construtos possa se dar numa tentativa de aproximação

entre as teorias decisionais e o modelo de estudo do significado do trabalho adotado, 

especialmente, a teoria de Hilton que postula que oito fatores básicos – premissas ou 

crenças pessoais – interferem numa decisão pessoal. Dentre eles, os atributos dos 

papéis ocupacionais. 

Os resultados a que se chegou nesta investigação e as discussões 

desencadeadas a respeito dos mesmos, apontam para a pertinência de realçar para os 

profissionais que atuam como orientadores que, na medida em que esses resultados 

possam ter algum poder de generalização, é fundamental que se atente para a 

necessidade de se trabalhar com o indivíduo em situação de escolha a visão idealizada 

do trabalho (evidenciada pela homogeneidade de escores altos nos fatores valorativos 

dos atributos do significado do trabalho). É possível se aventar que essa visão possa se 

relacionar à falta de contato com o mundo do trabalho que, muitas vezes, surge entre 

as pessoas – sobretudo, entre os adolescentes – como um dos fatores dificultadores da 

possibilidade de uma decisão mais consciente.  Quase sempre as informações obtidas 
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por meio da pesquisa documental e da leitura se mostram insuficientes para o 

desenvolvimento de uma concepção mais realística acerca do trabalho e das 

profissões. E, inclusive, do curso de graduação que se constitui no elo entre o sujeito e 

sua futura realização profissional. Entende-se que possibilitar à pessoa na situação de 

escolha diminuir a distância entre a visão idealizada e o mundo real do trabalho possa 

não só ajudar na escolha, mas ter um caráter preventivo e de promoção da saúde. É 

possível, ainda, que se veja nessa ação educativa o estar se trabalhando a socialização 

profissional.

Ao término destas considerações, pondera-se, ainda, adequado – tendo 

por base as premissas básicas que foram assumidas sobre os dois fenômenos – que, 

diante do desconhecimento do mundo real do trabalho admitido, pode ser 

enriquecedor, tanto da perspectiva da produção de conhecimentos quanto da aplicação 

dos mesmos, se trabalhar na elaboração de um instrumento de levantamento dos 

significados atribuídos ao trabalho por adolescentes e jovens com uma linguagem

mais próxima da dos mesmos e que não gere a necessidade de que o respondente 

tenha de fazer um exercício muito grande de abstração. 

Numa avaliação da presente investigação, se entende que os objetivos 

da mesma foram alcançados satisfatoriamente (a despeito de que as questões de 

pesquisa contivessem uma “hipótese velada” de que as relações entre significado do 

trabalho e escolha acadêmico profissional fossem mais expressivas). 

Por fim, outra observação avaliativa atinente ao método pode ser feita, 

ainda: talvez uma análise fatorial dos itens das escalas do IMST trouxesse uma outra 

composição fatorial mais adequada à amostra do que ter se partido da fatoração prévia 

– apesar de validada com critérios estatísticos significativos. Uma vez que o banco de 

dados está disponível para o próprio autor e para outras pesquisadores que possam vir 
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a se interessar, a realização de tal atividade pode se constituir em um trabalho de 

seqüência do que, no momento, foi possível. 
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CCHLA
DEPTO. DE PSICOLOGIA

PPGPSI/Mestrado

QUESTIONÁRIOS

Significado do 
Trabalho e Escolha 
Acadêmico-
Profissional



APRESENTAÇÃO

Olá!

Estamos realizando esta pesquisa com o objetivo de 

identificar como o adolescente recém ingresso em curso superior 

concebe o trabalho e ampliar a compreensão sobre o processo de 

escolha acadêmico-profissional. 

Precisamos contar com sua colaboração. Pois, esta é uma 

forma de para se produzir conhecimentos sistemáticos sobre a nossa 

realidade e que possam vir a contribuir socialmente. 

Segue-se um conjunto de questionários. O primeiro deles, o 

Questionário de Escolha Acadêmico-Profissional, contém perguntas 

relacionadas à sua escolha acadêmico-profissional que culminou 

com o seu ingresso no atual curso. O segundo, Questões sobre a 

Centralidade do Trabalho, solicita que aponte a importância que 

você atribui ao trabalho na sua vida. O terceiro, o Inventário de 

Significado do Trabalho, demanda que  expresse suas opiniões sobre 

como você julga que o trabalho deva ser e sobre como observa que o 

trabalho é na realidade. Por fim, há uma ficha sócio-demográfica 

solicitando o registro de alguns dados sobre você que serão 

importantes para a análise das suas respostas aos questionários 

anteriores.

Nossos questionários foram elaborados baseados na 

confiança que temos em você. Por isso, não há artifícios para o 

confundir.

Sinta-se completamente à vontade para emitir suas 

opiniões. Não há previsão de respostas certas ou erradas. O que 

importa é sua opinião sincera. 

Suas respostas serão ANÔNIMAS e mantidas em sigilo. 

Não escreva o seu nome nem assine os questionários. As respostas 

serão analisadas em conjunto e confidencialmente.  

Cada questionário possui instruções específicas. Antes de 

iniciar cada um, preste bem atenção a tais instruções. Responda, por 

favor, todos os itens. Não deixe nada em branco. 

Então, vamos lá???!!! 



QUESTIONÁRIO   DE   ESCOLHA 
 ACADÊMICO-PROFISSIONAL 

01. Curso: ________________________________ 

      (     ) UFRN         (     ) UnP 

02. Este curso corresponde a sua primeira opção ao se 
inscrever para o vestibular 2002? 

     (     )  Sim    (     )  Não 

      a)  Qual foi sua outra opção ? 

       _____________________________ 

    b) O que o(a) levou a escolha do curso correspondente
a sua primeira opção? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

     c) Quanto a segunda opção, o que o(a) levou a se 
definir por ela? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

3. Você prestou o vestibular 2002 em outra Instituição (Universidade 
ou Faculdade)? 

     (      )  Sim        (      )  Não 

      a) Se sim, quais foram as opções? 

      1ª opção: _______________________________ 

      2ª opção: _______________________________ 



     b) O que o(a) levou a escolha do curso correspondente 
a sua primeira opção? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

   c) Quanto a segunda opção, o que o(a) levou a se
definir por ela? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

04. Você enfrentou dificuldades para chegar a sua escolha? 

      (     )  Sim        (     )  Não 

      a) Se sim, quais foram? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

05. O vestibular 2002 foi o primeiro prestado por você? 

       (     )  Sim         (     )  Não 

      a) Se não, houve mudança com relação às opções feitas no 

vestibular anterior? 

       (     )  Sim         (     )  Não 

       b) Se sim, o que o(a) levou a mudar? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________



07. Concluiu outro curso superior? 

       (     ) Sim           (     ) Não 

       a) Se sim, qual _______________________________________ 

06. Chegou a ingressar em outro curso superior? 

      (     ) Sim           (     ) Não 

a) Se sim, qual? ______________________________________ 

b) Freqüentou durante quanto tempo? ____________________ 

c) Por que não o concluiu? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

07. Você gostaria de estar fazendo ou pretende vir a fazer  outro 

curso? 

      (     )  Sim           (     ) Não 

      a) Se sim, qual? _________________________________ 

      b) Por quê? 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

08. Você participou de algum tipo de orientação vocacional 

(profissional)?

      (     ) Sim          (     ) Não 

      a) Se sim, onde?      

      (     ) Na própria escola      (     ) Outros lugares         (     ) Ambos 

      b) Foi um trabalho ?         

      (     ) Individual                  (     ) Em grupo                (     ) Ambos 



QUESTÕES SOBRE CENTRALIDADE NO 
TRABALHO

Nas duas questões que se seguem, gostaríamos que você 
pensasse sobre a importância do TRABALHO em sua vida. 

1. Para indicar qual a importância das áreas de sua vida, leia todos 
os itens abaixo e distribua, em qualquer combinação que você 
desejar, um total de 100 pontos entre eles. Quanto mais uma área 
for importante em sua vida, mais pontos você deverá marcar para 
ela. Você poderá atribuir zero caso considere que a área não tenha 
nenhuma importância para você. Lembre-se: a soma dos pontos 
atribuídos a todos os itens, de “a” a “e”,  deverá ser igual a 100. 

    PONTOS 

a)   +             Meu lazer (passatempos, esportes, recreação e 
contato com amigos). 

b)   +             Minha comunidade  (sindicato, associações de 
classe e de moradores, partidos políticos,ONG´s). 

c)   + Meu trabalho 

d)   + Minha religião 

e)   + Minha família 

      =   100 

2. Qual a importância do trabalho na sua vida? Assinale, com um 
círculo um dos números na escala abaixo: 

Uma das coisas 
menos
importantes em 
minha vida 

1__ 2__3__ 4__ 5__ 6___7 
Uma das coisas 
mais
importantes em 
minha vida 

INVENTÁRIO DO SIGNIFICADO DO TRABALHO 

Agora você vai refletir sobre vários resultados do trabalho, 
procurando responder a duas questões: 

A) Quanto o trabalho deve implicar o resultado indicado? 

B) Quanto julga que ocorra concretamente no trabalho o 
resultado indicado? 

 Você responderá a estas questões atribuindo pontos de 0 a 4. 
Vejamos os exemplos para que esteja mais seguro ao apresentar suas 
respostas:

Quadro de Exemplos 

Trabalhando, obtenho Importância
(deve ser) 

Realidade
(Ocorre) 

E1. Alegria de viver 3 0

E2. Uma dor nas costas 0 4

E3. Criatividade 4 1

 As respostas dos exemplos significam que você deseja com 
forte intensidade (mas não máxima) que o trabalho gere Alegria de 
viver e que nunca observa, de fato, isto acontecer. Quanto a Uma dor 
nas costas, você discorda que o trabalho a deva gerar, mas observa 
ocorrer sempre ou intensamente. Dá uma importância máxima à 
criatividade no  trabalho, porém observa ocorrer apenas raramente. 

 Agora que você já compreendeu, vamos lá! 



Trabalhando, obtenho Importância
(deve ser) 

Realidade
(Ocorre) 

1. Prazer pela realização de minhas 
tarefas. 

2. Oportunidades de me tornar mais 
profissionalizado (mais qualificado). 

3. Reconhecimento da importância do 
que faço. 

4. Boa comunicação dos chefes comigo.

5. Meu sustento. 

6. Independência para assumir minhas 
despesas pessoais. 

7. Obrigação de todas as pessoas. 

8. Estabilidade no emprego. 

9. Benefício para os outros (usuários, 
clientes e pessoas em geral). 

10. Retorno econômico merecido. 

11. Repetição diária de tarefas. 

12. O uso de meu pensamento ou da 
cabeça.

13. Esforço Mental para conseguir fazer 
o trabalho. 

14. O sentimento de ser tratada como 
pessoa respeitada. 

15. Cuidados necessários à higiene no 
ambiente de trabalho. 

Trabalhando, obtenho Importância
(deve ser) 

Realidade
(Ocorre) 

16. Ausência de riscos físicos durante a 
execução das tarefas. 

17. O gosto de ver minhas tarefas 
prontas.

18.Minhas opiniões levadas em conta. 

19. Fazer amigos no trabalho 

20. A confiança dos chefes em mim. 

21. Crescimento pessoal na vida. 

22. Independência para decidir o que 
compro para mim. 

23. Assistência em transporte, 
educação, saúde, moradia, 
aposentadoria, etc. 

24. Responsabilidade para enfrentar os 
problemas do trabalho. 

25. Reconhecimento da autoridade dos 
superiores.

26.Cumprimento das obrigações da 
organização para comigo. 

27. Ocupação de meu tempo. 

28. Esforço físico (corporal) na 
execução do trabalho. 

29. Dureza, pela exigência de esforço, 
dedicação e luta. 



Trabalhando, obtenho Importância
(deve ser) 

Realidade
(Ocorre) 

30. Exigência de tentar fazer o melhor. 

31. Percepção de que ganho o suficiente 
e de acordo com meu esforço. 

32. Sentimento de que sou uma pessoa 
digna.

33. Garantia da existência humana. 

34. Conforto nas formas de higiene, 
disponibilidade de materiais, 
equipamentos adequados e 
conveniência de horário. 

35. Oportunidades permanentes de 
aprendizagem de novas coisas. 

36. Responsabilidades por minhas 
decisões e suas conseqüências. 

37. O uso do meu corpo na execução 
das tarefas 

38. Sentir-se querido pelos colegas do 
trabalho.

39. Minha sobrevivência. 

40. Permanência no emprego pela 
qualidade do que faço. 

41. Assistência para mim e minha 
família. 

42. Contribuição para o progresso da 
sociedade.

Trabalhando, obtenho Importância
(deve ser) 

Realidade
(Ocorre) 

43. Obediência aos superiores. 

44. Tarefas parecidas diariamente feitas 

45. Percepção de estar ocupado, 
fazendo alguma coisa. 

46. O uso do pensamento na execução 
das tarefas. 

47. Uma vida corrida quando se 
trabalha também em casa. 

48. Tarefa cumprida. 

49. Tarefas e obrigações de acordo com 
minhas possibilidades. 

50. Igualdade de esforços entre todos os 
trabalhadores.

51. Sentimento de ser como uma 
máquina ou um animal. 

52. Adoção de todas as medidas de 
segurança recomendáveis no meu 
trabalho.

53. Discriminação pelo meu trabalho. 

54. Igualdade de direitos para todos que 
trabalham. 

55. Percepção de que ganho pouco para 
o esforço que faço. 

56. Sentimento de que estou esgotado. 



Trabalhando, obtenho Importância
(deve ser) 

Realidade
(Ocorre) 

57. Sentimento de que sou gente. 

58. Percepção de que estou atarefado. 

59. Reconhecimento pelo que faço. 

60. Limpeza no ambiente de trabalho. 

61. Merecimento de ganhar mais pelo 
que faço. 

62. Sentimento de estar bem de cabeça 
(mentalmente). 

63. Exigência de rapidez. 

64. Equipamentos necessários e 
adequados.

65. Assistência merecida. 

66. Oportunidade de exercitar o meu 
corpo.

67. Pressa em fazer e terminar minhas 
tarefas. 

68. A percepção de ser produtivo. 

69. Desenvolvimento das minhas 
habilidades interpessoais. 

70. Influência nas decisões (contri-
buindo para a formação de opiniões). 

71. Cumprimento das normas e 
obrigações da organização (empresa) 
para comigo. 

Trabalhando, obtenho Importância
(deve ser) 

Realidade
(Ocorre) 

72. Oportunidades de expressão de 
minha criatividade. 

73. Meu salário. 



FICHA SÓCIO-DEMOGRÁFICA 

 Muito bem! Você está terminando. Agora, basta que você 
registre seus dados pessoais na ficha que se segue. 

01. Idade: _____________ anos 

02. Gênero: (     ) Masculino        (     ) Feminino 

03. Naturalidade: ___________________________ 

04. Estado civil:   ___________________________ 

05. Com quem mora? 

      (     ) Pais                      (     ) Outros familiares         (     ) Amigos 

      (     ) Companheiro(a)   (     ) Sozinho                       (     ) Outros 

06. Na maior parte do tempo, você estudou em: 

      (     ) Escola Pública      (     ) Escola Particular 

07. Já teve ou tem alguma experiência de trabalho remunerado? 

      (     ) Sim                       (     ) Não    

      Se sim, em que _______________________________________ 

08. Já teve ou tem alguma experiência de trabalho voluntário? 

      (     ) Sim                       (     ) Não 

      Se sim, em que _______________________________________ 

09. Religião: _____________________________ 

10. Em relação a  sua religião, você se considera: 

      (     ) Fortemente envolvido         (     ) Moderadamente envolvido  

      (     ) Pouco envolvido                 (     ) Nada envolvido 

11. Renda familiar (em torno de): __________ salários mínimos 

12. Qual é o nível de instrução dos seus pais? 

      Pai:    _________________________________ 

      Mãe: _________________________________ 

13. Qual é a profissão dos seus pais? 

      Pai:    _________________________________ 

      Mãe: _________________________________ 

Pronto! Você concluiu. 

           Resta-nos lhe apresentar nossos sinceros agradecimentos 

por sua prestimosa colaboração: 

 Muito obrigado!


