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RESUMO 

 
 

Construídos discursivamente como conflituosos, rebeldes e problemáticos, como 
sujeitos que se apresentam como indefinidos, haja vista que não são mais crianças 
e nem ainda adultos; mas vistos também como sinônimo de beleza, força, ousadia e 
vitalidade, os jovens vivenciam momentos diversos em sua vida, inclusive a 
incompreensão pela sociedade de suas especificidades. Assim, esta tese tem como 
intuito compreender o discurso do jovem acerca do seu papel profissional no mundo 
do trabalho. Para tanto, consideramos os estudos acerca da juventude e suas 
maneiras distintas de pensar. Compreende-se, aqui, que não há uma juventude, 
mas juventudes, visto que os jovens não experienciam a vida da mesma maneira, 
portanto, só se pode pensar em juventudes, no plural, variando de acordo com os 
modos de vida, oportunidades, maneiras de ser. Para tanto, usaremos o que dizem 
Abramo (2005), Pais (2015), Novaes (2012), dentre outros, sobre os jovens e suas 
maneiras de vida em sociedade; o que fala Maffesoli (2014) acerca da organização 
social em tribos e seus elementos constituintes; e a discussão feita por Antunes 
(2004, 2009), que trata da crise do capital e das transformações promovidas por ela 
no mundo do trabalho. Por entender a pesquisa como uma ação responsiva, e, 
neste caso, uma resposta a alguns silêncios, pensa-se a relação pesquisador e 
pesquisado a partir do entendimento da linguagem numa perspectiva dialógica, cuja 
unidade de análise é o enunciado (BAKHTIN, 2009, 2003, 2016). Assim, esta 
investigação se localiza na área da Linguística Aplicada, e se caracteriza como 
qualitativa, interpretativista, tendo em vista que se interessapelas especificidades. 
Como resultados, temos que os jovens estudantes se constituem como participantes 
de uma, dentre muitas possibilidades de juventudes, pertencem a tribos distintas, 
inclusive a escolar e a do terceiro ano do Ensino Médio. Além disso, suas narrativas 
indicam que suas escolhas pautaram-se, em sua maioria, na ajuda as pessoas, 
característica do viver em tribo; e na questão financeira, resposta ao capital.  
 

 

 

Palavras-chave: Juventudes. Tribos. Mundo do trabalho. Linguagem. 

Narrativas.  
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ABSTRACT 

 

 

The young people has been seen as conflicting, rebels and problematic, as 

undefined subjects, not children anymore, nor adults yet, otherwise, they are also 

usually synonyms of beauty, strength, daring and vitality.They experiment many 

moments that reflect society´s misunderstand of their state and singularities. This 

thesis intends to understand young people´s speech about their professional role on 

the labor world. To achieve this, it considers the studies about youth and its distinct 

ways, concerning the fact that there is not a youth, but different youths. As all the 

young people do not live the same way; it is only possible to think on plural youths to 

approach their different life styles, opportunities, and manners. We will use the 

studies of Abramo (2205), Pais(2015), Novaes(2012), among other who discuss the 

young people and their life style, as Maffesoli (2014) when deals with their 

organization in tribes and how they these tribes are built; or Antunes (2004, 2009) 

who discusses the crisis in capital and the transformation it brings to the labor world. 

This responsive research tries to answer to some silences and to think the relation 

between researcher and subject, based on a dialogic perspective of language, whose 

unity is the enunciation (BAKHTIN, 2009, 2003, 2016).This investigation is part of the 

Applied Linguistic studies, and is characterized as qualitative and interpretative, 

because it is interested in singularities. The results show that the young people are 

part of a wide variety of youths, belonging to distinctive tribes, as scholar and high 

school undergraduate groups. Their narratives indicate that their choices are based, 

mostly, on the help of other people, what characterizes being part of a tribe, and on 

their financial situation, assn answer to the capital. 

 

 

 

Key words: Youths. Tribes. Labor world. Language. Narratives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 
RESUMEN 

 

 

Construidos discursivamente como conflictivos, rebeldes y problemáticos, como 
sujetos que se presentan como indefinidos, una vez que no son más niños ni aún 
adultos; pero vistos también como sinónimo de belleza, fuerza, osadía y vitalidad, los 
jóvenes experimentan momentos diversos en su vida, incluso la incomprensión por 
la sociedad de sus especificidades. Así, esta tesis tiene como objetivo comprender el 
discurso del joven acerca de su papel profesional en el mundo del trabajo. Para ello, 
consideramos los estudios acerca de la juventud y sus maneras distintas de pensar. 
Se comprende aquí que no hay una juventud, sino juventudes, ya que los jóvenes no 
experimentan la vida de la misma manera, por lo tanto, sólo se puede pensar en 
juventudes, en plural, variando de acuerdo con los modos de vida, oportunidades, 
maneras de ser. Para eso, usaremos lo que dicen Abramo (2005), Pais (2015), 
Novaes (2012), entre otros, sobre los jóvenes y sus maneras de vida en sociedad; lo 
que habla Maffesoli (2014) acerca de la organización social en tribus y sus 
elementos constituyentes; y la discusión hecha por Antunes (2004, 2009), que trata 
de la crisis del capital y de las transformaciones promovidas por ella en el mundo del 
trabajo. Por entender la investigación como una acción responsiva, y, en este caso, 
una respuesta a algunos silencios, se piensa la relación investigador e investigado a 
partir del entendimiento del lenguaje en una perspectiva dialógica, cuya unidad de 
análisis es el enunciado (BAKHTIN, 2009, 2003, 2016). Así, esta investigación se 
ubica en el área de la Lingüística Aplicada, y se caracteriza como cualitativa, 
interpretativa, teniendo en cuenta que se interesa por las especificidades. Como 
resultados, tenemos que los jóvenes estudiantes se constituyen como participantes 
de una, entre muchas posibilidades de juventudes, pertenecen a tribus distintas, 
incluso la escolar y la del tercer año de la Enseñanza Media. Además, sus narrativas 
indican que sus elecciones se basan, en su mayoría, en la ayuda a las personas, 
característica del vivir en tribu; y en la cuestión financiera, respuesta al capital. 
 
 
 
Palabras clave: Juventudes. Tribus. Mundo del trabajo. Lenguaje. Narrativas. 
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1 COM A PALAVRA: SER OU VIR-A-SER? 
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Não sou nada. 

Nunca serei nada. 

Não posso querer ser nada. 

À parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. 

Fernando Pessoa 

 

 

 

Como epígrafe deste capítulo introdutório, temos alguns versos do poema 

“Tabacaria”, de Fernando Pessoa. Neles, o eu-lírico fala do “ser” numa perspectiva 

não somente do tempo presente, mas numa visão de futuro, de um vir-a-ser. No 

primeiro verso, “Não sou nada.”, há no discurso a constatação de um presente 

imediato, pois na voz lírica vemos a consciência do não ser. Vejamos que esse é um 

discurso que o eu diz sobre si e não é possível constatar elementos que o levaram a 

chegar a essa conclusão de não ser nada. O que temos é apenas a constatação do 

não ser pela voz lírica. 

Ainda sobre o poema de Pessoa, no segundo verso, há uma quebra da 

imagem do não-ser que dá lugar a do vir-a-ser, lugar que contempla algo que não 

vivencia, mas que parece poder ser projetado em um tempo-hoje para um tempo-

amanhã. Em “Nunca serei nada”, o eu-lírico lança seu olhar para um futuro, para 

algo que ele ainda não é. Ele se vê impossibilitado de ser. Em um tempo presente, 

ele tem consciência de uma identidade do não-ser, e, como um não-ser, vislumbra, 

ainda, o não poder querer vir-a-ser, no verso “Não posso querer ser nada”, no qual 

se evidencia a compreensão do presente não-ser que nega o futuro, vir-a-ser.  

O fato de o eu-lírico não poder ser não tem o mesmo sentido de um não 

querer ser, e também não evidencia uma certeza de estagnação. A imagem 

construída discursivamente nesses versos é de alguém que é impossibilitado de ser, 

mas que a negativa de querer ser parece uma consequência do não poder ser. O 

não querer ser é enfraquecido no verso final da epígrafe quando o eu lírico 

apresenta-se com alguém com muitos sonhos. Há, nos versos, uma gradação na 

construção do discurso do eu lírico que vai desconstruindo a imagem do não ser e 

dando lugar a uma possibilidade do ser. A confirmação desse desejo está evidente 

no último verso, “À parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo.”. O ter em 

si todos os sonhos do mundo apresenta, em relação ao fato de não ser nada, um 

desejo de ser. 
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Assim, a partir dos versos de Pessoa, iniciamos o diálogo com o objeto de 

estudo deste trabalho, ou seja, com os discursos construídos pelos jovens em 

narrativas produzidas para esta investigação. Os sujeitos pesquisados são 

estudantes de uma escola pública da rede federal de ensino localizada no alto 

sertão paraibano. São 23 jovens, 23 vidas, 23 maneiras de ver e dizer sobre as suas 

escolhas acerca das representações no mundo do trabalho. Desse modo, ao termos 

esses como sujeitos de pesquisa, torna-se pertinente o respeito à diversidade de 

suas experiências, que os fazem pertencer a grupos, a tribos, e ter também distintas 

vivências enquanto jovens.  

Esta investigação tem como objetivo compreender o discurso do jovem 

acerca do seu papel profissional a ser desempenhado no mundo do trabalho. Como 

questões norteadora temos: 1. Diante das possibilidades que o jovem tem, ou 

aparentemente tem, qual o papel profissional escolhido para ser desempenhado?, 2. 

Quais fatores são relevantes para que o estudante opte por uma profissão?, e 3. 

Como esse sujeito constrói seu discurso acerca das representações profissionais no 

mundo do trabalho? 

Esta investigação apresenta-se em um tempo presente investigando esse 

olhar que o sujeito social lança para frente. A visão de presente do eu lírico é um 

olhar de constatação, assim como o do jovem que vive uma realidade, apresenta um 

sentimento de pertença e dialoga acerca da profissão pretendida. O eu lírico é 

alguém, mas ainda há algo que deseja ser. Assim como o jovem que é, só não 

profissionalmente, ainda. Há máscaras e figurinos que tanto o eu lírico, quanto os 

jovens desejam usar, mas que ainda não os possuem.  

Essas máscaras e figurinos se revelam em suas narrativas, nos discursos que 

esses produzem, no que dizem ter escolhido, no modo como dizem ter escolhido, 

nos discursos outros que se amparam para dizer, para formular os seus enunciados. 

Desse modo, para que possamos chegar ao objetivo deste trabalho, temos como 

objetivos específicos: 1. Identificar a escolha profissional de cada um dos jovens, 2. 

Reconhecer os fatores que impulsionam a decisão acerca da profissão, e 3. 

Entender os recursos discursivos usados pelos jovens na construção de suas 

narrativas, tanto para expor suas escolhas, quanto para justificá-las. 

Como dito anteriormente, os sujeitos das narrativas, ora analisadas, são 

jovens estudantes do terceiro ano do ensino médio (EM), de uma escola pública da 

rede federal da Educação Básica Técnica e Tecnológica. E, já por esse motivo, 
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pertencem à tribo da escola. Além disso, são pessoas que têm experiências de vida 

distintas, religião, família, classe econômica1 e cores de pele diferentes. O que indica 

o pertencimento a outras tribos além da escolar. 

Maffesoli (2014), ao falar sobre o tribalismo, propõe que tal fato apresenta-se 

como uma das manifestações da socialidade, haja vista que a diferença entre o que 

caracteriza o social e a socialidade é que no primeiro “o indivíduo podia ter uma 

função na sociedade, e funcionar no âmbito de um partido, de uma associação, de 

um grupo estável”, já na segunda “a pessoa (persona) representa papéis, tanto em 

sua atividade profissional quanto no seio das diversas tribos de que participa” (p. 

138. Grifo do autor). Ou seja, o jovem, além de participar da tribo juventude, vive 

distintas juventudes, nas variadas tribos as quais pertence. 

Ponderar sobre uma organização, ou desorganização, societal a partir de 

tribos, aqui é pertinente porque “A função essencial da socialidade é permitir pensar 

aquilo que traz em si o futuro, no próprio seio daquilo que está acabando” 

(MAFFESOLI, 2014, p. 142). Ou seja, ao passo que os jovens participantes desta 

investigação pertencem à tribo da juventude, da escola, do cursinho, dentre outras, 

alguns pertencimentos darão lugar a outros, como a escola à universidade. 

Entretanto, esse deslocamento, embora trágico, pois “a socialidade e o tribalismo 

que a constitui são essencialmente trágicos: os temas da aparência, do afetivo, do 

orgiástico indicam, todos, a finitude e a precariedade” (MAFFESOLI, 2014, p. 142), é 

positivo no sentido de que são rituais necessários para a continuidade da vida, para 

uma experiência dar lugar a outra. Isso, pois, “A desilusão diante de tudo que foi 

fértil [...] não deve mascarar as formas particularmente vigorosas que estão 

nascendo.” (p. 142). 

Considerando esse movimento que a sociedade vive constantemente, o 

objetivo desta tese corrobora com o que defende Moita Lopes (2006), ao tratar da 

agenda da Linguistica Aplicada (LA) para a contemporaneidade, a qual aponta para 

um projeto da área que contempla a atitude de “renarrar” a vida em sociedade. O 

autor afirma que “O projeto que vejo como parte de uma agenda ética de 

investigação para a LA envolve crucialmente um processo de renarração ou 

redescrição da vida social como se apresenta, o que está relacionado à necessidade 

                                                           
1
 Para a Associação Brasileira de Empresas de Pesquisas (ABEP), o critério de classificação 

econômica no Brasil enfatiza sua função de estimar o poder de compra das pessoas e famílias 
urbanas, abandonando a pretensão de classificar a população em termos de “classes sociais”. 
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de compreendê-la.” (MOITA LOPES, 2006, p. 90). A necessidade da LA em renarrar 

ou redescrever se dá em virtude da necessidade de compreender os arranjos e 

rearranjos de uma sociedade não mais estanque, mas marcada pela movência, pela 

não fixação, pelo constante vir-a-ser.  

Desse modo, o ato de renarrar possibilita vozear silêncios, ouvir esses 

vozeamentos; trazer para cena discursos de uma tribo; e preencher, mesmo que 

provisoriamente, lacunas. Às palavras de Moita Lopes e à agenda da LA, 

acrescente-se a necessidade de ouvir silêncios, esses que, por não serem 

percebidos, continuam “calados”, “emudecidos. Mais além do ouvir, o compreender 

se faz necessário. Por isso, a proposta deste trabalho é de compreender os 

discursos dos jovens acerca do seu papel profissional a ser desempenhado. 

Esta investigação se torna relevante a ser realizada pela LA em virtude de a 

temática da juventude se mostrar como uma problemática social que necessita de 

ser entendida para poder ser respondida. Desse modo, neste trabalho, 

consideraremos o conceito de linguagem, na perspectiva dialógica bakhtiniana, na 

qual o sujeito é produtor e produto do discurso, constituí e é constituído por ele; a 

questão da socialidade das juventudes pautando-nos no tribalismo de Maffesoli 

(2014); e a forma de organização do mundo do trabalho e sua dependência do 

capital abordada por Antunes (2014).  

O sujeito do discurso é produtor de enunciados concretos que têm uma 

orientação social, pois “sabemos que todo discurso é um discurso dialógico 

orientado em direção a alguém que seja capaz de compreendê-lo e dar-lhe uma 

resposta, real ou virtual” (BAKHTIN, 2016, p. 9), ou seja, há sempre um falante e um 

ouvinte, há sempre quem profira o discurso e alguém que o compreenda 

responsivamente. Além disso, o enunciado produzido em resposta a outro carrega 

em si outros enunciados diversos, vozes sociais que os constituem.  

Esses enunciados dizem muito do sujeito e do ato de interação social, dizem, 

inclusive, de maneira direta, quando o sujeito fala de si. Vejamos que o eu-lírico da 

epígrafe diz de si e edifica sua imagem por meio do enunciado, e nós acabamos por 

construir também uma representação desse eu a partir do que ele mesmo fala. É 

claro que o enunciado tomado como epígrafe para esta sessão é uma descrição de 

si do heterônimo de Fernando Pessoa, Álvaro de Campos, e faz parte do mundo da 

arte, da literatura, ao qual não dedicaremos este estudo, haja vista que nos 

interessam os discursos do mundo da vida, nos interessam os discursos que 
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circulam socialmente, os enunciados concretos, pois “a comunicação verbal em si 

mesma não é senão uma das muitas formas do vir-a-ser da comunidade social onde 

ocorre, no nível do discurso, a interação (verbal) dos homens que vivem em 

sociedade” (BAKHTIN, 2016, p. 2), mais especificamente, pertencem a distintas 

tribos. 

A tribo, para Maffesoli (2014), é a maneira que a sociedade contemporânea 

se arranja a partir de princípios da desindividualização, ou seja, de uma ação de 

deterioração do individualismo, que tem como princípio a identidade centrada no 

sujeito, e da emergência das tribos, nas quais os sujeitos são históricos e se 

organizam na alteridade. Esse arranjo tribal tem o intuito de fazer conexões de 

afetividade e interesses comuns. 

Para o autor, tribos são entendidas como grupos sociais não estáticos que se 

deslocam dentro do processo de massificação da sociedade, e que por esse 

movimento de deslocamento está em constante transformação. A maleabilidade 

social se dá porque a sociedade é composta por sujeitos que têm motivos diferentes 

e, por serem instáveis, podem de deslocar para contextos diferentes, para variadas 

tribos. Inclusive, pertencer a uma quantidade significativa delas. 

Uma das tribos constituídas é a que o sujeito desempenha um papel 

profissional em um ambiente específico, ou seja, no mundo do trabalho. Enquanto 

que há tribos distintas no mundo do trabalho, nesse mundo há um poder que rege 

sua organização. Tal poder, segundo Antunes (2015), é exercido pelo capital, que no 

decorrer da história tem se mantido como “dinâmica, um modo, um meio totalizante 

e dominante de mediação reprodutiva, articulado com um elenco historicamente 

específico de estruturas envolvidas institucionalmente, tanto quanto de práticas 

sociais salvaguardadas” (2015, p. 23). 

A relação entre o homem e o capital, para o autor, é de submissão, haja vista 

que “Não sendo uma entidade material e nem um mecanismo que possa ser 

racionalmente controlável, o capital constitui uma poderosíssima estrutura totalizante 

de organização e controle do metabolismo societal, à qual todos [...] devem se 

adaptar” (ANTUNES, 2015, p. 23). Ou seja, o capital detém o poder e é ele que 

determina o sistema de mediações no mundo do trabalho, inclusive viabiliza o 

aparecimento e o desaparecimento de tribos, bem como se faz presente nos mais 

diversos momentos da vida, e nos mais variados discursos que circulam 

socialmente. 
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Então, passemos a apresentação de como este trabalho está organizado. O 

Capítulo 1 - O ser e o vir-a-ser apresenta a tese de modo geral, a partir de uma 

reflexão de versos de Fernando Pessoa. No Capítulo 2 - Veredas das juventudes, n 

fazemos um levantamento acerca das pesquisas realizadas sobre os jovens a partir 

de quatro descritores, tratamos do conceito de juventude e de sua ressignificação, 

das tribos existentes na sociedade, além de falarmos acerca do mundo do trabalho, 

sobre o qual comentamos sobre o capital e as mudanças implementadas por ele. O 

Capítulo 3 - Entre o objeto e o sujeito: o silêncio e a palavra faz uma abordagem da 

relação estabelecida entre o ato de pesquisar e o ser pesquisado, de como foi 

realizada a investigação e as respostas dos estudantes. No Capítulo 4 - 

Compreender narrativas, analisamos as narrativas à luz das teorias necessárias a 

partir das categorias selecionadas para a realização da análise. E, por fim, o 

Capítulo 5 - A cessão da palavra, parte final desta tese, é momento em que fazemos 

os comentários finais para podemos encerrar, mesmo que provisoriamente, nosso 

turno de fala.  
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2 VEREDAS DAS JUVENTUDES 
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Era um caminho que de tão velho, minha filha, 

já nem mais sabia aonde ia... 
Era um caminho 

velhinho, 
perdido... 

Não havia traços 
de passos no dia 

em que por acaso o descobri: 
pedras e urzes iam cobrindo tudo. 

O caminho agonizava, morria 
sozinho... 

Eu vi... 
Porque são os passos que fazem os caminhos!  

 
Mario Quintana 

 
 
 
 

É fato que são muitos os caminhos a serem percorridos durante um pesquisa. 

São muitas as veredas para se chegar ao lugar desejado, ao ponto final. Traçar 

caminhos é uma tarefa também para pesquisadores. Sabemos que são muitos os 

espaços percorridos nas pesquisas realizadas sobre as juventudes. São tantos que 

alguns devem estar inacessíveis, perdidos, sem marcação, sem a indicação de que 

é um lugar por onde se pode ir.  

Alguém já deve até ter percorrido algumas veredas e marcado seus passos. 

Mas, se esses passos foram tomados pelo tempo e sobrepostos pelas pedras e 

pelas urzes podemos aqui reabrir caminhos, atentar para as pisadas deixadas, e 

retomar a caminhada. Como, no dizer de Quintana, “são os passos que fazem os 

caminhos”, passemos a uma breve retomada de algumas veredas percorridas por 

outros investigadores, fazendo o levantamento de pesquisas cujo tema é juventude 

entre os anos de 2010 e 2015. 

 

 

2.1 PERCURSOS DAS PESQUISAS  

 

As pesquisas cujos sujeitos são jovens acontecem de modo recorrente nas 

mais diversas áreas de conhecimento. Na LA isso não seria diferente. O que ocorre 

é que as juventudes e suas representatividades não fazem parte efetivamente da 

agenda da LA, assim como as minorias negro, mulher e LGBTQ. A juventude é 

bordada nas pesquisas, mas não tem se mostrado como uma prioridade. Isso não 
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implica em uma exclusão dessa temática, mas que essa não tem sido priorizada nas 

investigações. 

Em buscas feitas nas revistas eletrônicas da LA não encontramos publicações 

com uma abordagem das juventudes, por esse motivo decidimos usar a Scientific 

Electronic Library Online (SciELO) para fazermos um levantamento de publicações a 

partir dos descritores: 1 - Jovem, 2 - Jovens, 3 - Juvenis e 4 - Juventude. Nesse 

levantamento, observamos que tal temática tem sido prioridade das Ciências 

Humanas e Sociais, como Psicologia, Sociologia, Antropologia e Educação.  

Além dos descritores, consideramos outros filtros como: Ano de publicação - 

entre 2010 e 2015; Idioma - português; Coleções - Brasil; e Área Temática - Ciências 

Humanas, haja vista que na área da Linguística não existiam publicações. No 

levantamento, constatamos a existência de 195 artigos com os descritores nos 

títulos, com exceção do descritor “4 - Juventude”. Foram 20 artigos com o descritor 

“Jovem”, 169 com o “Jovens” e seis com o “Juvenis”. 

Usar o descritor para achar uma palavra em um título é uma ferramenta que 

garante a presença do vocábulo indicado, mas não a presença da temática, afinal a 

palavra pode assumir diferentes sentidos a depender da situação de interação. 

Desse modo, além da seleção a partir das etapas anteriores, foi necessária uma 

triagem para selecionamos os artigos que têm o descritor indicado, mas que também 

dialogam com a pesquisa.  

Os artigos encontrados com o descritor “Jovem” tratam da relação do jovem 

com a escola e dos conflitos existentes entre desistir e continuar nela; da saúde, 

com relação às políticas públicas brasileiras, principalmente com relação à educação 

sexual e gravidez. Além disso, há os artigos cujos títulos que apresentam o descritor 

indicado com a finalidade de adjetivar os nomes próprios, como “o „jovem‟ Lukács”, 

“o „jovem‟ Kant”.  

Desses 20 artigos com o descritor “Jovem”, apenas dois se aproximam mais 

do tema ora aqui investigado. Um sobre ser jovem e ser mãe no mercado de 

trabalho e outro acerca do talento jovem. Como não abordamos a questão da 

maternidade neste estudo, nos deteremos ao artigo “O talento, a internet e o 

mercado de trabalho da „economia criativa‟”, publicado em 2011, na revista 

Psicologia & Sociedade. 

Em seu texto, a autora, Nicolaci-da-Conta, a partir da concepção da economia 

criativa, cuja característica é a articulação da economia de mercado, com a 
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criatividade a as tecnologias digitais, trata do fato de os jovens fazerem sucesso no 

mundo “real” em virtude de expor seus talentos no virtual, na Internet. Ela traz cinco 

exemplos de jovens e seus respectivos talentos, seja literário ou musical, que se 

consolidaram em suas carreiras por meio da utilização da Internet como divulgadora 

de seus trabalhos, ou seja, como vitrine de talentos. No decorrer do texto, a autora 

faz considerações acerca do que é a criatividade e o diferencial que essa possibilita 

em tempos virtuais. 

Essa é uma investigação que lança o olhar para as atividades que se 

evidenciam na atualidade a partir de uma ferramenta presente na maioria dos lares 

brasileiros, haja visto que A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 

(PNAD Contínua) TIC 2016, divulgada em 2018, mostrou que a Internet é utilizada 

em 69,3% dos domicílios do país, o que favorece as atividades abordadas no 

trabalho de Nicolaci-da-Conta. 

Sobre os 169 artigos cujo título apresenta o descritor “Jovens”, destacaremos, 

considerando a seleção feita a partir do diálogo desses com esta investigação, 

apenas dez. Quatro publicados em 2010, um em 2011, dois em 2014 e três em 

2015. 

Seguindo uma ordem cronológica, vejamos os artigos publicados em 2010. 

No primeiro deles, cujo título é “Trajetória de jovens no mundo do trabalho a partir da 

primeira inserção: o caso de Sísifo em Maracanaú-Ceará, Brasil”, publicado na 

revista Psicologia e Sociedade, Góis e Rocha (2010) investigam a vida de um jovem, 

que se convencionou chamar de Sísifo, e sua inserção no mercado de trabalho por 

meio de uma política pública do município de Maracanaú-CE, o projeto Emprego 

Jovem. 

O texto é um recorte de uma pesquisa realizada em 2004 que acompanhou a 

vida de dez jovens no processo de inserção no mundo do trabalho. Sísifo aparece 

como um jovem recém-saído do EM e que necessita trabalhar em virtude de seu pai 

estar desempregado. E, a partir do projeto, ele consegue um emprego e carrega 

consigo o peso e a responsabilidade de manter a sua família. O processo 

demonstra-se como positivo na constituição identitária do jovem, pois lhe agrega 

valor pessoal e empoderamento. Muito embora, a questão da positividade esteja 

relacionada à entrada desse jovem no mundo do trabalho, e mostre o 

empoderamento dele por conseguir uma vaga de emprego, tal projeto pode ser 

considerado como algo positivo, mas também como negativo, haja vista que o que 
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objetiva é atender uma demanda de mercado e não de formação, busca sanar o 

problema do desemprego, mas não o de responsabilizar o jovem pela sustentação 

de sua família, atributo esse um tanto pesado para ser carregado apenas por ele. 

Em “Trabalho e escola: é possível conciliar? A perspectiva de jovens 

aprendizes baianos”, publicado em Psicologia, Ciência e Profissão, por Chaves e 

Mattos, no primeiro momento, há uma exposição de pesquisas com diferentes 

resultados, umas apontando o trabalho na adolescência como positivo, outras  como 

algo negativo. Para algumas, é positivo conciliar escola e trabalho. Já as outras 

veem como algo problemático. 

Os autores discorrem sobre os problemas internos e externos ao sistema de 

ensino e como esses prejudicam o jovem na conquista de um lugar no mundo do 

trabalho. Aliadas à essa situação, estão as transformações ocorridas na organização 

desse mundo, o que tem gerado o desaparecimento de algumas ocupações 

tradicionalmente preenchidas pela juventude. Ou seja, a falta de qualificação e a 

escassez de vagas acabam por fazer do jovem um segmento vulnerável na busca 

por emprego. Essa situação é ainda mais agravada se forem levados em 

consideração atributos pessoais, como ser negro e morar na periferia.  

Os sujeitos da pesquisa foram dez jovens com idade entre 17 e 19 anos, 

sendo cinco homens e cinco mulheres, moradores da periferia de Salvador/BA e 

egressos de um programa de aprendizagem. A pesquisa investigou o processo de 

transição da escola para o trabalho, com ênfase nas relações entre trabalho e 

escola. 

Nos resultados aparecem três temas centrais: a escola, o trabalho e a relação 

trabalho e escola. A escola é vista como imprescindível, embora se distancie da 

realidade vivida pelos jovens; e o trabalho é considerado como um ambiente de 

inserção no mundo adulto, pois exige deles compromisso e concentração. A relação 

trabalho e escola apresenta distanciamentos e contradições, o que aponta para uma 

necessidade de elaboração e reelaboração de projetos cujo objetivo seja o 

melhoramento desse diálogo e o auxílio efetivo aos jovens. 

No artigo “Redes de relações sociais e acesso ao emprego entre jovens: o 

discurso da meritocracia em questão”, publicado na revista Educação e Sociedade, 

a autora analisa a trajetória de inserção profissional de jovens egressos do ensino 

superior, dos cursos de Administração de Empresas, Direito, História, Pedagogia e 
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Odontologia. Silva (2010) enfatiza as formas usadas pelos egressos para 

alcançarem um emprego, relacionando-as às redes de relações sociais. 

Muito embora exista um discurso sobre a qualificação profissional como 

maneira acertada para obter um emprego, a pesquisa demonstra que o acesso ao 

emprego não está diretamente ligado à formação, o que faz questionar o discurso de 

meritocracia que circula socialmente, haja vista ser a rede de relações sociais 

importante no processo de inserção dos jovens ao mercado de trabalho. 

A pesquisa mostra que são o “intermédio da família”, o “intermédio dos 

amigos” e o “concurso público” os modos predominantes para o acesso ao emprego. 

Silva (2010) apresenta também que somente os concursos públicos exigem a 

formação como única maneira de ingresso. A pesquisa apresenta, ainda, o poder 

aquisitivo das famílias como favorecedor à obtenção de empregos. 

De acordo com a autora, existem alguns fatores fundamentais para a 

compreensão da rede de relações como o principal meio de obtenção de empregos 

no mercado de trabalho. Dentre eles está, além do poder aquisitivo, a escolaridade 

dos pais, que aparece com um fator importante, haja vista que os jovens com 

salários maiores são filhos de pais com escolaridade avançada. Além disso, os 

amigos também aparecem como um dos principais empregadores na pesquisa. Os 

jovens cujos amigos lhes indicaram para um emprego também aparecem com os 

maiores salários. 

No último artigo de 2010, “Jovens e adultos trabalhadores pouco 

escolarizados no Brasil e em Portugal: alvos da mesma lógica de conformidade”, 

Alves e Rummert (2010) fazem uma comparação entre Brasil e Portugal acerca da 

empregabilidade de jovens e adultos com baixa escolaridade.  

Para isso, as autoras fazem uma retomada histórica das realidades de 

analfabetismos vivenciadas pelos dois países. Nessa comparação, se evidenciam 

realidades muito próximas, já que ambos os países amargam insucessos com 

relação às taxas de analfabetismo em diferentes momentos de suas histórias, desde 

a década de 1920, até início do século XXI, período em que as políticas para a 

juventude começam a ser implementadas.  

Entretanto, tais políticas não são pensadas apenas com o intuito de fazer o 

jovem ingressar no mundo do trabalho, mas principalmente para atender as 

exigências mercadológicas. As iniciativas estudadas são o Programa Novas 

Oportunidades (PNO) em Portugal, e o Programa Nacional de Inclusão de Jovens 
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(ProJovem). Segundo as autoras, tanto um quanto outro constituem-se como uma 

estratégia de engenharia social cujo intuito é incorporar um contingente da 

população, embora que periférico, ao mercado atual e não ao mundo atual. 

Em 2011, há apenas um artigo, “Moral do mundo adulto: a visão dos jovens 

sobre os adultos de hoje”, publicado na revista Educação e Pesquisa, por Imanishi, 

Passarelli e La Taille, que trata de como os jovens julgam os adultos no que se 

refere a critérios morais. Tal investigação parte de duas razões, a primeira refere-se 

ao desenvolvimento moral do jovem e a segunda ao abandono do espaço público 

em favor do privado. 

O estudo foi dividido em dois momentos. No primeiro, participaram 520 jovens 

de duas escolas públicas e duas escolas privadas de São Paulo, estudantes do EM. 

Esses alunos responderam um questionário com 24 questões fechadas e duas 

abertas. No segundo, participaram 36 alunos também do EM, que se dividiram em 

seis grupos, sendo esses compostos por três alunos de escola pública e três de 

escola privada. Além disso, os grupos também eram constituídos por três jovens do 

sexo masculino e três do feminino. Nessa etapa, os estudantes responderam a um 

instrumento composto por 14 questionamentos e participaram de uma discussão 

sobre o que responderam. 

De uma maneira geral, os jovens confiam em adultos próximos, familiares. Os 

adultos distantes aparecem como não confiáveis. Aos questionamentos, os 

estudantes responderam tendo como referência os adultos próximos. E, como 

resultado, os sujeitos, em sua maioria, consideram os adultos como pessoas sábias, 

responsáveis, pouco éticas, mas que dirigem o mundo mal, que conduzem a 

educação das novas gerações também mal e tem como maior virtude a competência 

profissional. Além disso, os jovens veem o adultos como egoístas e que esperam 

principalmente dinheiro para as suas vidas. Quando questionados se gostariam de 

ser como os adultos de hoje, eles dizem que seriam pouco parecidos. 

Os artigos de 2014 tratam do trabalho exercido por jovens na 

indústria/oficinas de confecções. O primeiro, “Jovens trabalhadoras e o sofrimento 

ético-político”, publicado em Psicologia & Sociedade, analisa as experiências de vida 

de trabalhadoras jovens com idades entre 17 e 24 anos e que trabalham nas 

indústrias de confecções de uma cidade interiorana de São Paulo. 

A pesquisa discute a política de efetividade no trabalho como bloqueadora da 

liberdade e do pleno desenvolvimento, o que distancia as jovens trabalhadoras de 
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seus próprios afetos, de sua singularidade. Esse bloqueio se configura como 

sofrimento ético-político e afeta a saúde, caracterizando o trabalho como forma de 

inclusão perversa.  

Dias (2014) analisa a inserção de cinco jovens no mundo do trabalho. A partir 

de um conceito de saúde mais elaborado, que compreende as dimensões do 

tradicional, percebendo o ser humano nos aspectos físico, psíquico e social, mas 

acrescenta a esses a dimensão ética.  

De acordo com a pesquisa, todas as jovens são insatisfeitas com o trabalho 

que desempenham e aguentam porque necessitam pagar as contas. Entretanto, não 

conseguem vislumbrar uma maneira de sair de tal realidade. Apenas uma jovem 

apresenta planos, mesmo que não bem definidos, de mudança. Ou seja, o ingresso 

no mundo de trabalho muito cedo devido à situação social que impulsiona tal atitude 

acaba por fazer com que os jovens sejam apenas uma mão-de-obra, lhes tira o 

crescimento de seus potenciais intelectual e pessoal. 

O segundo artigo de 2014,“Família e inserção laboral de jovens migrantes na 

indústria de confecções”, publicado na Revista Interdisciplinar da Mobilidade 

Humana, trata do trabalho desenvolvido por migrantes bolivianos em oficinas de 

confecções presentes nas cidades de São Paulo e/ou Buenos Aires. Tais locais de 

trabalho surgem nesses lugares a partir da década de 1990, período em que a 

indústria de confecção passa por uma profunda crise, o que ocasiona o fechamento 

das indústrias tradicionais e o aparecimento das oficinas de costura. 

Os espaços de funcionamento das oficinas não têm, em muitos casos, sequer 

um padrão de higiene e de segurança mínimos de acordo com as legislações. Esses 

locais, além de serem oficinas de costura, acumulam as funções de moradia e 

alimentação dos migrantes, que têm uma jornada de cerca de 15 horas de trabalho, 

o que se configura como um regime de escravidão. 

Freitas (2014), com o intuito de compreender melhor essa realidade, aborda 

as experiências vivenciadas por esses jovens através de suas narrativas de vida, por 

meio das quais percebe que há diferentes relações estabelecidas entre os donos 

das oficinas e os migrantes, entre o empregador e o empregado. Para alguns, o 

trabalho é uma forma de contribuir com negócios de família, para outros é uma 

maneira de pagar pela facilitação do processo de migração. E em nenhum dos 

casos o regime escravocrata é indicado.  
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Publicado em 2015, no periódico Estudos Avançados, o artigo “Inserção dos 

jovens no mercado de trabalho” analisa o padrão de inserção da juventude no 

mercado laboral do Brasil entre as décadas de 2004 e 2015. Assim, o estudo 

caracteriza o padrão histórico de inserção dos jovens no mercado de trabalho 

brasileiro. Santos e Gimenez (2016) afirmam que entre 1981 e 2003 foi um período 

marcado pela relativa estagnação econômica do país; e entre 2004 e 2015, período 

que apresenta significativas transformações demográficas, de elevação do 

crescimento econômico e de criação de políticas sociais voltadas para os jovens e 

para o mercado de trabalho. 

Na retomada histórica e na análise dos dados realizadas pelos autores, é 

possível observar momentos diferentes vivenciados pela juventude brasileira. Na 

primeira parte do estudo, aparecem dados de uma juventude que apesar de 

participar do mercado de trabalho, não tem formação para isso por causa da falta de 

investimentos em formação. E, na segunda parte, aparecem iniciativas, como o 

Programa Universidade para Todos (Prouni), o Financiamento Estudantil (Fies) e o 

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), cujo 

objetivo é a formação do jovem, o que acaba acarretando um retardamento da 

inserção do jovem no mercado de trabalho e a preparação delle para o mundo do 

trabalho. 

Além dessas iniciativas, os autores apontam as políticas de proteção à família 

como preponderantes para o desenvolvimento dos jovens. Exemplos de tais 

iniciativas são o Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) e o Programa Bolsa 

Família (PBF). 

Em “Transformações nas políticas de educação de jovens e adultos no Brasil 

no início do terceiro milênio: uma análise das agendas nacional e internacional”, 

publicado no Caderno Cedes, Di Pierro e Haddad (2016) analisam as 

transformações nas políticas de Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Brasil do 

século XXI a partir da vertente teórica da sociologia política da educação, 

abordagem que busca realizar uma análise de maneira ética e integrada a 

determinantes, como economia, sociedade, política e cultura, na formação de 

políticas educacionais. 

Os autores fazem uma exposição acerca das agendas internacional e 

nacional no tocante a EJA. Falam dos acordos firmados mundialmente e das 

iniciativas tomadas pelo governo brasileiro frente a essa realidade. No Brasil, dentre 
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as ações, se destacam a EJA estar contemplada no Plano Nacional de Educação 

(PND), o Programa Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem) e o Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), iniciativas 

consideradas como marcantes para o auxílio de jovens e adultos no início desse 

milênio. 

E, para finalizar os artigos com o descritor “jovens”, o texto “Participar com os 

jovens e adolescentes da experiência de aproximação com o mundo adulto: o 

desafio da educação”, publicado na revista Educação e Sociedade, por Moreira 

(2015), discute as relações que 110 jovens estudantes do primeiro ano do EM, de 

quatro escolas, duas públicas e duas privadas, travam com o sistema midiático. Vale 

ressaltar que as realidades dos estudantes são totalmente diversas, inclusive há 

uma diferença significativa entre as escolas privadas.  

O espaço escolar foi escolhido como um lugar de pesquisa em virtude de ser 

um ambiente em que circulam, mesmo que de maneira não planejada, muitos 

instrumentos e conteúdos de informação. E, como resultado, a investigação traz um 

jovem que compreende todo esse aparato informativo, mas que acredita necessitar 

de orientação. E, diante da não discussão dessas informações em casa, acredita ter 

na escola esse interlocutor. 

Sobre os seis artigos cujos títulos apresentam “Juvenis”, esses trazem 

diferentes abordagens sobre a temática, mas nenhum diretamente ligado ao tema 

desta pesquisa. Os artigos versam dos seguintes assuntos: três tratam das culturas 

juvenis relacionadas à escola; um da imagem do envelhecimento veiculada na 

literatura infanto-juvenil; um dos movimentos sociais; e outro da masculinidade 

juvenil na França.  

Como podemos observar, os descritores selecionados tinham o intuito de 

trazer para a investigação veredas percorridas para ajudar na caminhada ora 

proposta. Sabemos, assim, que os percursos feitos por cada jovem apresentado 

foram realizados de maneiras singulares, mas que também representam grupos 

diferentes, ou seja, temos a realidade dos jovens de periferia, que diverge da 

realidade dos jovens que têm pais com melhor formação e maior faixa de renda; 

temos a realidade de jovens imigrantes, que diverge da realidade dos jovens 

autóctones; temos a realidade das mulheres pobres, que diverge da realidade dos 

demais; e temos, ainda, as políticas públicas, que tem apresentado uma melhora no 

padrão de formação desses jovens, mas que são descontínuas e nem sempre são 
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preocupadas com a formação integral, em geral, são mais preocupadas em atender 

o mercado de trabalho, o que implica em tirar o jovem do foco, e dar foco à questão 

econômica.  

Essa preocupação com o mercado de trabalho, com a economia, em 

detrimento do mundo do trabalho tem a ocupação dos postos de trabalho apenas 

por números e não por pessoas, pois se o sujeito social estivesse pautado como 

prioridade teria como prioridade também a sua formação integral e sua inserção no 

mundo do trabalho, com garantias de oportunidades de entrada no mundo do 

trabalho em iguais condições. 

 

 

2.2 JUVENTUDES 

 

Considerados como conflituosos, rebeldes, problemáticos para 

desempenharem um papel no mundo do trabalho, como sujeitos que apresentam 

uma indefinição identitária, pois não são mais crianças e nem ainda adultos, mas 

também sinônimo de beleza, força, ousadia e vitalidade, os jovens vivenciam 

momentos diversos em sua vida social. Isso porque “qualquer que seja a faixa etária 

estabelecida, jovens com idades iguais vivem juventudes diferentes”. (NOVAES, 

2012, p. 105) 

Desse modo, a compreensão de quando começa e quando termina a 

juventude, do que é ser jovem e do que é a juventude se dá de diferentes maneiras 

a partir de perspectivas e abordagens teóricas diversas, ou seja, não há um 

consenso acerca dessas formulações. 

Sobre quando começa e quando termina a juventude, não há um acordo, a 

não ser a idade que atualmente está posta pelas leis. Se observarmos pesquisas 

realizadas, por exemplo, uma investigação que no Brasil se tornou referência para 

os estudos da juventude, intitulada “Perfil da Juventude Brasileira” e realizada no 

ano de 2003, veremos que os participantes tinham entre 16 e 24 anos, idades até 

então consideradas como limites de pertencimento ao ser jovem. Todavia, com a 

publicação do Estatuto da Juventude (EJ), em 2013, ficou determinado que são 

considerados jovens os sujeitos entre 15 e 29 anos.  
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Essa demarcação de idades atende a uma urgência social para delimitar as 

demandas legais, inclusive no que diz respeito à implementação de políticas 

públicas. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) vê como criança o sujeito 

de até 12 anos e como adolescente aqueles entre 12 e 18 anos. Como o ECA tem o 

intuito de garantir direitos fundamentais a esses sujeitos, até porque sua criação 

responde a necessidades sociais latentes de um período e que se estende até a 

atualidade, principalmente no que diz respeito a crianças e adolescentes em 

situação de risco, os adolescentes eram contemplados, mas os jovens, de um modo 

geral, não, pois aqueles que tinham mais de 18 anos ficavam excluídos. 

Além disso, levando em consideração a necessidade de formação para a 

participação do mundo do trabalho, o ECA assegura aos adolescentes muito mais 

proteção que formação, diferente do EJ que em seu texto traz a proteção, mas 

também a formação, assegurando os direitos que os jovens têm de se qualificar com 

o intuito assumir um papel profissional. 

 

 

2.2.1 Caminhos conceituais 

 

Ainda sobre a questão da delimitação da idade como caracterizadora da 

juventude, essa é problemática, inclusive não só para delimitar a juventude, mas 

também a infância e a idade adulta. Isso porque os indivíduos desenvolvem-se em 

diferentes ritmos nos aspectos biológicos, psicológicos e sociais. O que torna a 

determinação das idades, para alguns sujeitos, inaplicável no aspecto do 

desenvolvimento individual e não legal, já que perante a lei é a idade que importa. 

Isso acontece porque as idades. no decorrer da vida. não são consideradas 

como um fenômeno natural e individual, mas social e histórico, ou seja, coletivo. De 

acordo com a idade, há um pertencimento ou não a uma determinada tribo. Muitas 

vezes, é essa idade que acaba por determinar as fases da vida, embora seja uma 

delimitação que não dá conta do dinamismo que é a vida em sociedade, 

principalmente das mudanças que ocorrem constantemente. 

Um exemplo disso está na influência de uma fase em relação à outra. É 

comum um discurso de busca da juventude eterna, busca essa que faz com que 

certos elementos, característicos da juventude, sejam assimilados pela idade adulta, 

fazendo-a rejuvenescer.  
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Para Pais (2015), a juventude é um conceito que se apresenta como uma 

construção sociológica e complexa. De acordo com o autor, a sociologia da 

juventude apresenta duas correntes de pensamento distintas, a geracional e a 

classista. 

Considerar a corrente geracional como o ponto de partida para se conceber 

juventude implica em entendê-la como uma fase da vida. E o que se mostra como 

principal nessa perspectiva diz respeito à continuidade/descontinuidade dos valores 

intergeracionais. Para tanto, deve-se descartar geração no sentido biológico, que diz 

respeito a um determinado período da vida; bem como no sentido demográfico, cuja 

característica principal seria o agrupamento de pessoas a partir de idades situadas 

em certos limites. Esse descarte dá lugar à concepção de geração social, que 

abrange tanto a idade do sujeito, como também o sentimento de pertença a 

determinados grupos e de existência a partir da referência a outras gerações, sejam 

elas mais novas ou mais velhas. 

Essa corrente admite a existência de uma cultura juvenil, mas essa está posta 

como uma contracultura em relação às outras gerações, principalmente à cultura 

adulta. Isso porque a cultura jovem não emergiria dos jovens e para os jovens, mas 

em oposição à cultura dos adultos. Ou seja, a compreensão de cultura juvenil é uma 

das possibilidades de se pensar a relação existente entre as gerações, como propõe 

a corrente geracional. 

Já a corrente classista não vê as relações geracionais como preponderantes 

para análise da juventude, mas sim as relações de classe. Para essa corrente, “a 

reprodução social é fundamentalmente vista em termos de reprodução das classes 

sociais”. (PAIS, 2015, p. 157, grifo do autor). Sendo assim, as culturas juvenis são, 

sobretudo, culturas que representam classes antagônicas, que passam a ser 

concebidas, quase que normalmente, como culturas de resistência, culturas 

representativas de classes sociais distintas, sobretudo as desfavorecidas. (PAIS, 

2015) 

Nesse sentido, quaisquer que sejam os elementos caracterizadores de um 

determinado grupo, seja a linguagem, a forma de arrumar o cabelo ou de se vestir, 

esses representam uma classe, seja ela dominada ou dominante. Os 

comportamentos tidos como rebeldes e desviantes, por exemplo, são vistos como 

desafiadores das imposições das classes dominantes, são considerados como 

característicos de uma cultura de resistência. 
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Essa vertente de pensamento vê o sujeito apenas como entregue às lutas 

cotidianas de classes sociais, vê qualquer comportamento juvenil como resposta ao 

sistema de classes. Nela, a maneira de viver encontra-se prefixada por meio da 

existência das classes sociais, e os sujeitos acabam apenas por representar uma 

dos lados, principalmente o das classes menos favorecidas. 

Segundo Pais (2015), tais correntes não se anulam, se complementam. O 

problema está em considerar apenas uma ao buscar compreender a juventude, pois 

essa não se dá apenas em delimitações geracionais, tampouco classistas. O jovem 

é constituído identitariamente como tal a partir de características apontadas por 

ambas as correntes, porque ele, assim como os outros sujeitos sociais, está em 

constante transformação, muda continuamente. 

Muda, inclusive, a forma de ver a juventude, haja vista a não possibilidade da 

existência de algo assim tão singular. Quando se pensa em juventude, não é a 

juventude que se mostra, mas as juventudes, pois “Observa-se que existem grupos 

e segmentos juvenis organizados que falam por uma parcela da juventude, mas 

nenhum grupo tem a delegação de falar por todos aqueles que fazem parte da 

mesma faixa etária.” (NOVAES, 2012, p. 105)  

Por esse motivo, pensamos essas juventudes pertencentes a tribos. Desse 

modo, consideramos as formulações de Maffesoli (2014). Para o autor, há na 

contemporaneidade um processo de desindividualização, o esgotamento do 

individualismo - que se ampara em uma compreensão de identidade fechada em 

torno de si mesma. A partir desse enfraquecimento do individual emergem as tribos, 

onde os sujeitos são históricos, se arranjam na alteridade, buscam conexões de 

afetividade e interesses comuns, pois “enquanto a lógica individualista se apoia 

numa identidade separada e fechada em si mesma, a pessoa (persona) só existe 

em relação com o outro”. (p. 17) 

A apreensão do que são as tribos passa pelo entendimento do sentimento de 

coletividade e de pertencimento que existem na socialidade. As tribos são grupos 

sociais que se deslocam socialmente, surgem e desaparecem conforme o tempo. 

Essa maleabilidade da sociedade acontece porque é composta por seres humanos, 

e como tais são movidos por fatores diversos, instáveis e podem de deslocar para 

contextos também diversos.  

No desenvolver dessa formulação, Maffesoli (2014) aponta alguns 

constituintes das tribos. O autor fala que a tribo é uma comunidade emocional e que, 
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portanto, apresenta um sentimento comum que integra as pessoas. Há, nesse 

agrupamento, aura estética, experiência ética e costume.  

A aura estética diz respeito ao sentimento em comum existente entre as 

pessoas, trata do sentir igual, de uma sensibilidade coletiva, pois “sob qualquer 

denominação que se lhe dê (emoção, mitologia, ideologia), a sensibilidade coletiva, 

ultrapassando a atomização individual, suscita as condições de possibilidade para 

uma espécie de aura que vai particularizar tal ou tal época” (MAFFESOLI, 2014, p. 

23. Grifo do autor). Há uma emoção que cimenta a tribo, “resumindo, podemos dizer 

que aquilo que caracteriza a estética do sentimento não é de modo algum uma 

experiência individualista ou „interior‟, antes, pelo contrário, é uma outra coisa que, 

na sua essência, é abertura para outros” (MAFFESOLI, 2014, p. 26).  

Segundo o autor, a experiência ética é um desdobramento da aura estética, 

pois o sentimento que une pessoas também as solidarizam, as orienta nas atitudes 

em um determinado grupo, ou seja, “a sensibilidade coletiva originária da forma 

estética acaba por construir uma relação ética” (MAFFESOLI, 2014, p. 33. Grifo do 

autor). Nesse sentido, a relação ética estabelece as ações a partir da aura estética. 

Já o costume é visto pelo autor como uma espécie de código quase que 

genético que orienta, limita e delimita, a maneira de o sujeito estar com os outros, 

haja vista que essa forma de estar-junto vai muito além do que poderia fazê-lo a 

situação econômica ou política. O costume “é o não dito, o resíduo que fundamenta 

o estar-junto” (MAFFESOLI, 2014, p. 38). Tal afirmação permite ao autor afirmar que 

uma parte da vida em sociedade foge à ordem de uma racionalidade instrumental, à 

lógica da dominação, pois “existe uma „lei do meio‟, à qual é muito difícil escapar” 

(MAFFESOLI, 2014, p. 27). Sendo assim, tribo teria um aspecto coesivo da partilha 

de sentimentos, de valores, lugares ou ideais circunscritos de modos distintos nas 

mais diversas experiências sociais. 

Além de ser uma comunidade emocional, a tribo, para Maffesoli (2014), tem 

uma potência subterrânea, caracterizada pela força de querer viver, vitalismo; pelo 

divino social, “que permite recriar nas inumanas e frias metrópoles os cenáculos 

onde nos mantemos aquecidos, os espaços da socialidade” (p.76); e pela 

autorreferência popular. A potência subterrânea é a força que emerge dos grupos 

sociais, das tribos. “O „divino social‟ tem, no varejo, uma função de adaptação, de 

conservação, e por isso nós o encontramos, por atacado, nas revoltas.” (p. 77). Essa 

força que move os indivíduos e os organiza em grupos de interesse comum, esse 
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vitalismo, é uma potência que move as pessoas para viver em conjunto, compartilhar 

sentimentos e experimentar a vida em sociedade. Tal conexão entre os sujeitos 

sociais constitui tribos.  

O autor, ao tratar da potência subterrânea e a sua capacidade de 

manifestação, da luta da potência contra o poder, fala do que é anterior à potência 

subterrânea e sua capacidade de manifestação. As pessoas se relacionam entre si 

de maneira mais interpessoal, por meio de conversas, brincadeiras, zombarias, 

ironias dentre outras, além de lutar por direitos ou por um sentimento em comum. 

Para Maffesoli (2014), a existência do social só acontece em virtude da 

existência de uma aura específica, que queiram ou não queiram, os sujeitos 

participam. Seja a proximidade por meio da habitação em um mesmo bairro, pelo 

gosto musical, pelo trabalho desenvolvido, pelo engajamento social, pela forma de 

se vestir, pelo café freqüentado, pelas concordâncias ou discordâncias, o sujeito 

social está a participar de tribos. 

 

 

2.3 O MUNDO DO TRABALHO 

 
Uma das tribos que esses jovens não participam ainda é a do mundo do 

trabalho. Mesmo assim, em suas narrativas, manifestam o desejo de pertencimento 

a algumas dessas. Afinal, “viver significa ocupar uma posição axiológica em cada 

momento da vida, significa firmar-se axiologicamente”. (BAKHTIN, 2006, p. 174).  

No dizer bakhtiniano, o viver é repleto de valoração, o discurso é valorado, as 

relações humanas são valoradas. Desse modo, a maneira desse autor ver o sujeito 

é muito próxima a de Maffesoli (2014), que vê a constituição das tribos se 

pautadando na alteridade. 

Para Maffesoli (2014), as tribos se constroem na alteridade, ou seja, uma tribo 

necessita da presença de outra para existir; e para Bakhtin (1930), os discursos são 

sempre produzidos em resposta a um outro discurso, o enunciado produzido  

acontece sempre orientado em direção ao outro. 

O mundo do trabalho, desse modo, é um ambiente de coexistências de tribos 

e de produção de discursos pelas tribos, para a própria tribo ou para outras. 

Conceituar o mundo do trabalho não é uma tarefa fácil. Na verdade, esse mundo 

compreende tantos aspectos que uma conceituação não é possível porque não será 
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completa, haja vista que abarcar todas as nuances desse universo em um conceito 

seria reducionista e incompleto.  

Nesse sentido, entendemos que ao tratar do mundo do trabalho, o mercado 

de trabalho, é apenas um dos elementos desse, por esse motivo não deve ser 

confundido. O mundo do trabalho compreende a atividade humana de trabalho, o 

meio físico ou não onde se dá a atividade produtiva, as prescrições e as normas que 

regulam as relações interpessoais, os produtos advindos dessas atividades, os 

discursos que circulam nas esferas de trabalho, a formação para o trabalho, dentre 

outros elementos. 

Antunes (2009), ao tratar dos sentidos do trabalho na contemporaneidade, 

discorre sobre as profundas transformações ocorridas nas últimas décadas, tanto 

nas formas de materialidade quanto na esfera da subjetividade ocorridas em virtude 

das complexas relações entre “as formas de ser e existir da sociabilidade humana”. 

(p. 17. Grifo do autor). Para ele, o mundo do trabalho tem passado por 

transformações devido à crise experimentada pelo capital e as suas respostas para 

se reestruturar. 

As transformações ocorridas no capital são profundas, complexas e ainda 

estão acontecendo. Até os anos 1970, aconteceu um longo período de acumulação 

de capitais fruto do fordismo e da fase keynesiana. Entretanto, essa maneira de 

organização do capital começou a apresentar indícios de problemas. 

Segundo Antunes (2009), o quadro crítico do capital se evidenciou na queda 

da taxa de lucro em virtude do aumento do preço da força de trabalho fruto das lutas 

da década de 1960; o esgotamento do padrão de acumulação taylorista/fordista de 

produção que se deu em resposta à queda acentuada do consumo; a hipertrofia da 

esfera financeira em relação aos capitais produtivos; a grande concentração de 

capitais gerada por fusões monopolistas; a crise do bem-estar social que gerou a 

retração dos gastos públicos e os transferiu para o capital privado; e o 

desenvolvimento acelerado das privatizações. 

 
 
Como resposta a sua própria crise, iniciou-se um processo de 
reorganização do capital e de seu sistema ideológico e político de 
dominação, cujos contornos mais evidentes foram o advento do 
neoliberalismo, com a privatização do Estado, a desregulamentação dos 
direitos do trabalho e a desmontagem do setor produtivo estatal [...] a isso 
se seguiu também um intenso processo de reestruturação da produção e do 
trabalho, com vistas a adotar o capital do instrumental necessário para 
tentar repor os patamares de expansão anteriores. (ANTUNES, 2009, p. 33) 
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Segundo o autor, o capital tem experienciado uma crise e, em resposta a isso, 

reagido de maneira a se recompor, a se reestruturar. Tal reestruturação aparece na 

sociedade como um todo, principalmente na privatização do Estado e no mundo do 

trabalho. As privatizações promovidas pelo Estado, cujo intuito é diminuir os gastos 

públicos, acabam também repercutindo no mundo do trabalho, visto que o serviço 

público passa a não existir e o regime de trabalho muda.  

Para ele, o mundo do trabalho passa por transformações tão profundas 

quanto o capital. E quem mais sente essas mutações são os despossuídos do meio 

de produção. Esses despossuídos são todas as pessoas que vendem sua força de 

trabalho. Essa força sobre a qual Antunes (2004, 2014) fala corresponde a todo tipo 

de trabalho desenvolvido, seja ele material ou imaterial.  

A classe-que-vive-do-trabalho, conforme denomina Antunes, passa por um 

processo multiforme advindo da retração do binômio taylorismo/fordismo, vista na 

diminuição do proletariado industrial; aumento de um novo proletariado fabril e de 

serviços, correspondente a modalidades de trabalho precarizadas, os terceirizados, 

o subcontratados, trabalhadores remanescentes do período taylorista/fordista, cuja 

característica do trabalho era a especialidade; aumento do trabalho feminino, com 

remuneração menor que a do trabalhador; a expansão dos assalariados médios no 

setor de serviços, fruto da incorporação dos trabalhadores desempregados da 

indústria; e exclusão dos trabalhadores considerados idosos pelo capital, aqueles 

com idade próxima a 40 anos; e a exclusão dos jovens, que acabam enfrentando 

filas de trabalhos precários, dentre outras tendências. Como vemos, a exclusão dos 

jovens se configura como uma das tendências de reestruturação do capital, portanto 

uma realidade vivenciada pelas juventudes.  
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3 ENTRE O OBJETO E O SUJEITO: O SILÊNCIO E A PALAVRA 

___________________________________________________________________ 
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Eu vivo em um mundo de palavras do outro. 

Bakhtin 

 

 

 

O trabalho de um pesquisador é, sem dúvida, uma atividade que exige muitas 

habilidades, muitas competências. A epígrafe escolhida para esta sessão diz muito 

do fazer investigativo porque o mundo em que o pesquisador se insere é o seu 

mundo, porque ele é um ser que tem seus posicionamentos axiológicos, sua 

subjetividade; mas especialmente é o mundo do outro, visto que não é o seu eu que 

o interessa e sim o do outro, ou melhor, o “eu-outro”. Assim, ao se inserir nesse 

mundo “seu-alheio”, entra em contato com palavras suas, mas também alheias. 

Afinal, “Onde não há texto não há objeto de pesquisa”. (BAKHTIN, 2006, 305).  

No contato com os sujeitos de pesquisa, com os discursos acerca da 

temática, em sua análise, o pesquisador, por vezes, tem dificuldade em diferenciar o 

que é sua palavra e o que é a palavra do outro, pois “Por palavra do outro [...] eu 

entendo qualquer palavra de qualquer outra pessoa, dita ou escrita na minha língua 

ou em qualquer outra língua, ou seja, é qualquer outra palavra, não minha.” 

(BAKHTIN, 2003, p. 379 grifo do autor).  

Isso acontece quando da palavra dita. E o que se faz diante do não-dito? Ou 

melhor, do dito, mas não ouvido? Dentre as diversas atividades a ser realizadas por 

aquele que desenvolve uma investigação está o ouvir silêncios e o compreender 

silêncios. É do ouvir silêncios que surgem as pesquisas. É do não ouvir as respostas 

aos questionamentos que se faz que se torna necessária uma investigação. Daí, 

surge o compreender silêncios. Aparecem as respostas ao que antes, para muitos, 

sequer era audível. Essa parece uma atividade um tanto complexa de ser realizada, 

porém se limita com a de, diante de tantos sons que circulam socialmente, precisar 

os que responderão aos seus questionamentos, quais as palavras dizem o que se 

necessita ouvir, quais palavras dizem os não ditos que necessitam de serem 

apreendidos. 

Como no título deste capítulo há a indicação, falaremos de quatro conceitos, 

não de forma a dicotomizá-los, mas observando a necessidade do rompimento de 

modelos preestabelecidos nos quais o pesquisador não pensa sobre o que fazer, 

como fazer, nem sobre o que/quem está pesquisando. Então, passemos as 

considerações acerca de objeto, sujeito, silêncio e palavra. 
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Apesar de existirem diversificadas publicações nas mais diferentes áreas do 

conhecimento, e de muitas palavras serem usadas na divulgação de tais pesquisas, 

há, em algumas áreas, uma relação já estabelecida no que diz respeito a quem 

pesquisa e ao que se pesquisa já cristalizada de tal maneira que um não dialoga 

com o outro. Há, assim, uma relação pesquisador/objeto na qual se percebe um 

profundo silêncio, muitas vezes rompido por um monólogo, cuja fala é do 

pesquisador e não pesquisado. Esse silêncio muitas vezes não se deixa ouvir, 

justamente em virtude da relação estabelecida ser praticamente “muda”, ou melhor, 

“surda”. Isso porque não é que o que se está pesquisando é coisa que não diz nada, 

mas é algo coisificado pelo pesquisador, e como tal, mesmo dizendo algo, não será 

ouvido.  

Tal fato, quando acontece nas pesquisas em ciências humanas, transforma 

os sujeitos de pesquisa em meros objetos a ser analisados, dissecados à luz de 

alguma teoria e sem propósito algum de possibilitar retorno à sociedade sobre a 

investigação realizada, pois os sujeitos reais foram despersonificados, foram 

coisificados, descontextualizados, emudecidos. Posicionamento que mostra o 

esquecimento de que “A atitude humana é um texto em potencial e pode ser 

compreendida (como atitude humana e não como ação física) unicamente no 

contexto dialógico da própria época (como réplica, como posição semântica, como 

sistema de motivos).” (BAKHTIN, 2003, 312). 

Em oposição a essa postura, há a relação entre sujeito-pesquisador e sujeito-

pesquisado, “relações personalistas, relações dialógicas entre enunciados, relações 

éticas” (BAKHTIN, 2003, p. 374), na qual um se dispõe a ouvir o outro com o intuito 

de compreendê-lo, ato esse que vai além do entender e do analisar.  

Oliveira (2008), em seu texto, “Compreendendo e interpretando práticas 

discursivas: (re)visitando orientações bakhtinianas”, aponta alguns caminhos com 

relação ao desenvolvimento de pesquisa no campo da linguagem. A autora destaca 

algumas especificidades do ato de compreender, que não é apenas compreender e 

interpretar os signos. Em um primeiro momento, compreender não significa a 

reprodução do outro, mas sim responder ao outro. Em um segundo momento, a 

compreensão seria uma questão ligada à relação existente entre linguagem e 

alteridade, pois o sujeito só se constitui como tal em relação como outro. No terceiro 

e último momento, o compreender significa não apenas responder ao outro, mas 

“acrescentar algo de novo ao „dado‟”. (OLIVEIRA, 2008, p. 20).  



42 

 

Para Bakhtin (2003, p. 369), “No silêncio nada ecoa (ou algo não ecoa)”, ou 

seja, em seu “lugar” não é possível ouvir ecos, entretanto o silêncio é capaz de se 

deixar ouvir, de se deixar pesquisar. Ao discorrer sobre som e silêncio, Bakhtin 

(2006) vê o som como algo mecânico, fisiológico, algo capaz de ser percebido “no 

fundo do silêncio” (2006, p. 2011). O silêncio, por sua vez, é a ausência do som.  

O autor, quando fala desse assunto, trata também de silêncio e mutismo. 

Para ele, este é a ausência da palavra e aquele do som. O silêncio estaria em 

oposição ao som propriamente dito, e o mutismo à palavra, ao discurso. O autor 

afirma ainda que “O mutismo só é possível no mundo humano (e só para o homem)” 

(BAKHTIN, 2006, p. 396), isso porque a palavra só se torna dizível nesse mundo 

também.  

Diante da diferenciação feita entre silêncio e mutismo, neste trabalho, 

usaremos o vocábulo silêncio para nos referirmos à ausência do som, mas 

principalmente da palavra não ouvida. 

A palavra aqui não é entendida em seu aspecto limitado, no estudo de seus 

constituintes, falamos da palavra usada cotidianamente, no mundo da vida, da 

palavra valorada, valores esses que “correspondem a uma avaliação da situação 

pelo locutor [...]. O falante, [...], dialoga diretamente com valores da sociedade, 

expressando seu ponto de vista em relação a esses valores”. (STTELA, 2008, p. 

178) 

Essa compreensão de que a palavra acontece se dá em virtude de ela ser 

“uma espécie de uma ponte lançada entre mim e os outros, território comum entre o 

locutor e o interlocutor”. (BAKHTIN; VOLOCHINOV, 2009, p. 112). Ou seja, de 

serem elementos constitutivos da linguagem e que permeiam o processo de 

interação social, de interação entre pesquisador e pesquisado. Assim, as palavras 

são dialógicas ao passo que “O enunciado de um sujeito apresenta-se de maneira 

acabada permitindo/provocando, como resposta, o enunciado do outro” 

(MARCHEZAN, 2008, p. 117).  

Para Bakhtin/Volochinov (2009, p. 127), o diálogo constitui uma das formas 

mais importantes da interação verbal. Pode-se compreender a palavra “diálogo” num 

sentido amplo, não apenas como a comunicação em voz alta ou face a face, mas 

toda comunicação verbal. O diálogo bakhtiniano contempla desde a conversa 

cotidiana até a interação com os textos impressos que circulam socialmente. Os 

diálogos sociais são irrepetíveis e reiteram marcas históricas e sociais em um dado 
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período. E “É justamente para compreender a evolução histórica do tema e das 

significações que o compõem que é indispensável levar em conta a apreciação 

social.” (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2009, p. 141).  

A relação ora aqui pretendida é pesquisador-sujeito, haja vista ser, em uma 

pesquisa, é indispensável essa percepção do outro, o diálogo constante, o ouvir o 

outro e o deixar o outro falar por meio do seu próprio discurso. Entretanto, tal relação 

só é possível de ser estabelecida a partir da apropriação de um conceito de 

linguagem que compreende o fenômeno da comunicação como produto da interação 

humana, a partir do diálogo em sua perspectiva mais ampla, pois a pesquisa não é 

um momento de exposição dos achados. É, sobretudo, o momento de desenvolver 

diálogos. Diálogos esses que começam a ser estabelecidos com os sujeitos no início 

do processo e não podem ser controlados ou medidos com o fim da investigação, 

considerando que esta é apenas um elo na cadeia dos enunciados. “A investigação 

se torna interrogação e conversa, isto é, diálogo”. (BAKHTIN, 2003, p. 319) 

 

 

3.1 LINGUAGEM: O PERTENCIMENTO DA PALAVRA  

 

Pensar a relação pesquisador e pesquisado sem definir a compreensão de 

linguagem adotada pela pesquisa deixa solto o estabelecimento de como aquele se 

posiciona acerca deste. E, como o intuito da pesquisa é ouvir e fazer falar, ou vice-

versa, a linguagem será abordada em uma perspectiva dialógica. Desse modo, a 

unidade de análise é o enunciado. 

A linguagem numa perspectiva dialógica tem como propriedade constitutiva 

do discurso o diálogo. Ou seja, há, no discurso, sempre, um falante e um ouvinte, 

pois o enunciado não acontece no vazio, é sempre direcionado a alguém, ao outro. 

Esse falante, por sua vez, é um respondente, já que não foi o primeiro a falar. 

Falante e ouvinte usam o discurso em resposta a outros discursos, ambos são 

responsivamente ativos. 

A responsividade ativa do sujeito acontece porque esse é um ser de 

linguagem e como tal se constitui enquanto ser por meio dela e também a constitui 

enquanto linguagem. O falante, ao fazer uso dos enunciados para se fazer entender, 

desde sempre aguarda uma resposta do seu ouvinte, seja ele real ou virtual, esteja 

ele face a face ou não.  
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Cada enunciado produzido pelo falante responde a um anterior e incita um 

seguinte. Esse mecanismo de respostas é impulsionado pela responsividade do 

sujeito social, que está constantemente compreendendo ativamente os enunciados. 

Afinal, “Desde o início o falante aguarda a resposta deles, espera uma ativa 

compreensão responsiva. É como se todo enunciado se construísse ao encontro 

dessa resposta.” (BAKHTIN, 2003, p. 3001). 

Ao tratar a linguagem como diálogo, compreendemos que ela tem como 

essencial o evento social da interação verbal e se concretiza em um ou em vários 

enunciados (BAKHTIN, 2016). Sendo o evento social a essência da linguagem, 

assim como há mudanças sociais, há também na linguagem, nos enunciados. 

Os enunciados, dessa forma, estão sempre situados em um tempo e um 

espaço que lhe fazem ser irrepetíveis, e também lhe agregam valores, sentidos. A 

situação é a efetivação da vida concreta, da relação de comunicação social. Desse 

modo, o enunciado da vida real supõe uma parte dada verbalmente, e outra 

extraverbal, “não exprimida mas sub-entendida, formada pela situação e pelo 

auditório”.  

Ou seja, situação e auditório são imprescindíveis ao enunciado. Nesta 

investigação, em um primeiro momento, o falante foi o pesquisador para seu 

auditório, os pesquisados. Esses sujeitos responderam ao pesquisador de duas 

formas diferentes, seja devolvendo os formulários preenchidos, ou não os 

devolvendo. Os primeiros dizendo que desejam participar e os outros que não. A 

ausência, o silêncio foi ouvido como negativa de participação. 

Em um segundo momento, essa relação se inverte, o pesquisador passa ser 

o auditório e os pesquisados os falantes. Essa alternância de falas é um dos 

possíveis diálogos presentes na pesquisa. Isso se dá devido ao princípio de 

conclusibilidade, que “é uma espécie de aspecto interno de alternância dos sujeitos 

do discurso”. A conclusibilidade ocorre porque o sujeito disse tudo que pretendia. O 

fato é que a mais importante característica desse princípio é a possibilidade de 

resposta. (BAKHTIN, 2003, p. 280).  
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3.2 LABIRINTOS PERCORRIDOS 

 

As mudanças temáticas nas pesquisas em LA demonstram como a área tem 

se consolidado como transdisciplinar, capaz de atravessar outras áreas, mas 

retornar aos seus objetivos enquanto área do conhecimento que tem entendido o 

seu papel em responder questões sociais e marginais. 

É sabido que durante algum tempo a LA se preocupou especificamente com o 

ensino e a aprendizagem de línguas, e que com sua consolidação como área de 

conhecimento abrange diferentes temas, como gênero, representações sociais, 

discursos midiáticos e políticos, dentre outros, sempre considerando o papel da 

linguagem na constituição da vida social e pessoal. (MOITA LOPES, 2002) 

O estudo ora apresentado tem o jovem como sujeito da pesquisa e não o 

caracteriza como alguém que está se preparando para a fase adulta, mas como 

sujeito social, assim como qualquer outro que está em constante construção 

identitária. Ser jovem é apenas uma das nuances que os constituem enquanto 

sujeitos sociais. 

Em tempos nos quais não se fala mais de juventude, mas de juventudes; em 

tempos em que há um reconhecimento de que os sujeitos sociais têm vivências 

distintas, que os jovens experimentam várias formas de ser, de pertencimento, de 

tribos, experienciam também culturas várias, não devemos ver senão a partir do 

conceito atual de sujeito, da sua fragmentação.  

A escolha dos sujeitos da pesquisa se deu em virtude de os jovens brasileiros 

estarem inseridos em uma sociedade que apresenta regras, ou mesmo imposições, 

como forma de organizar a sociedade, ou mesmo de conduzir seus membros por 

caminhos pré-estabelecidos. Então, dialogar com estudantes do terceiro ano no EM 

possibilita essa reflexão acerca de como esses jovens veem uma organização social 

que conscientemente determina passos a ser seguidos e como esses agem diante 

de tais imposições. Isso porque o fato de estarem na última série desse nível de 

ensino lhes proporciona, segundo a lei que rege a educação brasileira, uma visão de 

apenas dois caminhos a ser seguidos, a inserção no mundo do trabalho e a 

continuidade dos estudos, ou as duas coisas ao mesmo tempo. 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) da Educação Brasileira, na 

seção IV, Artigo 35,  
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O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de 
três anos, terá como finalidades: 
I - a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no 
ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 
II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para 
continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade 
a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 
III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 
formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 
pensamento crítico; 
IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 
produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada 
disciplina. (BRASIL, 2016) 
 

 

Considerado como etapa final da educação básica e preparatória para a 

inserção no mundo do trabalho, os estudantes egressos desse nível de ensino, de 

acordo com essa lei, podem desenvolver imediatamente um papel no mundo do 

trabalho, ou continuar com o seu processo de formação para que isso aconteça 

posteriormente. Para a LDB, cabe ao estudante escolher o que fará depois dessa 

etapa da educação básica, entretanto, apesar de parecer que há essa possibilidade 

de escolha, os jovens não têm as mesmas oportunidades, não estão dispostos na 

sociedade com as mesmas expectativas de vida, com o mesmo poder aquisitivo. Ou 

seja, a ideia de o jovem ter esses dois caminhos a seguir é patenteada numa 

realidade muito aquém da vivida pela sociedade brasileira. 

Por exemplo, a Carta Magna de 1988 assegura que todo cidadão tem o direito 

do acesso à escola. O Estatuto da Juventude de 2013 institui, em se Artigo sétimo, 

que “O jovem tem direito à educação de qualidade, com a garantia de educação 

básica, obrigatória e gratuita, inclusive para os que a ela não tiverem acesso na 

idade adequada.” (BRASIL, 2013). Desse modo, legalmente, os jovens têm o direito 

à escola e a igualdade. Entretanto, a realidade é bem outra. 

Em vigência desde 2014, o Plano Nacional de Educação estabelece 20 metas 

a ser alcançadas até 2022 e mostra uma parcela significativa da população brasileira 

sem acesso à educação. A Meta 3, “universalizar, até 2016, o atendimento escolar 

para toda a população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o final do 

período de vigência deste PNE, a taxa líquida de matrículas no EM para 85% 

(oitenta e cinco por cento)”, é uma demonstração da não disponibilização do EM 

para todos os jovens. Além disso, o indicador calculado pelo Todos Pela Educação 

(TPE), considerando dos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
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(PNAD), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostra 

que a taxa de atendimento não apresentou um crescimento constante, muito embora 

tenha aumentado nos últimos dez anos. Em 2015, a média nacional chegou à marca 

de 84,3%. Em números exatos, cerca de 8,3 milhões de jovens estavam na escola e 

pouco mais de 1,5 milhão permaneciam à margem do sistema educacional. 

Segundo o IBGE, em 2016, foram 8,1 milhões de matrículas no EM, o que mostra 

uma queda no número de matriculados.  

Segundo o indicador, o número de acesso teve um aumento de 0,9 pontos 

percentuais de 2009 a 2013. De 2013 a 2014, esse número diminuiu 0,7 pontos. No 

ano de 2015, aconteceu uma recuperação e esse número cresceu 1,7 pontos. 

Sendo assim, é possível observar uma irregularidade no ritmo da taxa de 

atendimento aos jovens de 15 a 17 anos. Isso revela que a taxa de atendimento 

oscilou durante os últimos anos. O que se confirma em 2016, período em que teve 

queda em 1 pontos. 

A análise desse indicador revela que a renda familiar per capita está 

diretamente associada ao sucesso ou não dos sujeitos na escola. As famílias com 

níveis econômicos mais elevados apresentaram maiores taxas de acesso a 

instituições escolares nos últimos 10 anos. Em 2015, os 25% da população, por 

serem os mais pobres, tiveram um desempenho inferior aos demais segmentos. Os 

segmentos intermediários (83,5% e 89,1% respectivamente) possuem uma 

porcentagem superior, e os 25% mais ricos são os mais bem posicionados (95,7%).  

Sabemos que os negros, soma dos sujeitos que se declaram pretos e pardos, 

pelos critérios do IBGE, constituem a maioria da população brasileira, 52,9%. Em 

2014, essa população ganha menos da média do país, que é R$ 1.012,25. Isso 

porque os negros apresentam uma média de renda familiar per capita de 753,69. 

Diferentemente dos brancos que têm renda média de R$ 1.334,30. Ou seja, as 

desigualdades econômicas são a base das desigualdades as sociais, e essas por 

sua vez são reforçadas na educação. Isso se constata na taxa de analfabetismo que 

é de 11,2% entre os pretos; 11,1% entre os pardos; e, 5% entre os brancos. 

Evidencia-se na frequência escolar, haja vista que até os 14 anos, as taxas de 

frequência escolar têm pequenas variações entre as populações, o acesso é 

semelhante à escola, entretanto, a partir dos 15 anos, as diferenças ficam maiores. 

Enquanto que o número de adolescentes pretos de 15 a 17 que estão no EM é de 

55,5% e de pardos é de 55,3%, o número de brancos é de 70,7%. 
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Desse modo, ao se analisar sujeitos sociais, como nos propomos nesta 

investigação, devemos ter em mente que o acesso à escola não está regido 

somente pelas leis do país, mas principalmente pelo sistema econômico e 

organização social. 

 

 

3.3 PASSO A PASSO – PESQUISA E INSTRUMENTOS  

 

A pesquisa apresentada é do tipo interpretativista por buscar compreender a 

realidade do jovem em relação a escolha do papel profissional a ser desenvolvido. 

Esse paradigma de pesquisa é caracterizado como tal porque nessa perspectiva 

“não é possível ignorar a visão dos participantes do mundo social”. (MOITA LOPES, 

1994, p. 331), não é possível deixar à margem o discurso do sujeito acerca da 

sociedade em que vive, acerca das diversas experiências vivenciadas.  

Segundo Moita Lopes (1994, p. 332), “na visão interpretativista, os múltiplos 

significados que constituem as realidades só são passíveis de interpretação. É o 

fator qualitativo, i.e. o particular que interessa”. Assim, não buscamos fazer 

generalizações, mas estudar um determinado fenômeno situado 

sociohistoricamente, sujeitos responsivos e com posicionamentos axiológicos.  

O meio pelo qual é possível realizar tal investigação é a linguagem. Elemento 

esse constitutivo do sujeito e que viabiliza o a compreensão do modo dela estar no 

mundo, afinal a relação entre linguagem e vida é algo a ser compreendido. Então, ao 

pesquisador, cabe procurar compreender como a linguagem responde à vida, como 

linguagem e vida se interpenetram, por meio do estudo das vozes sociais e das 

relações dialógicas existentes entre elas. (OLIVEIRA 2008, p. 16) 

O corpus da pesquisa é constituído por um questionário socioeconômico 

(APÊNDICE B) e um texto em forma de narrativa (APÊNDICE A). Utilizamos tais 

instrumentos para a obtenção de informações acerca dos participantes em 

diferentes perspectivas. Os questionários possibilitaram o conhecimento sobre o 

aspecto social e econômico do sujeito pesquisado e as narrativas, o contato com o 

discurso do jovem acerca do tema ora abordado. 

A escolha por usar narrativas se deu em virtude de esse método oferecer uma 

maior quantidade, e principalmente qualidade, de informações. Na produção das 

narrativas, os sujeitos não ficam presos a questões fechadas, podem apresentar, em 
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seus discursos, dados mais abrangentes. Além disso, o entrevistado tem a liberdade 

de selecionar o que deseja dizer, como e quando, tendo em vista a sequência 

textual estabelecida. 

Segundo Flick (2009), há três tipos de narrativas possíveis para se usar em 

uma investigação. A primeira é a Entrevista Narrativa, muito usada em pesquisa de 

cunho bibliográfico; a segunda é a Entrevista Episódica, que supõe o 

armazenamento de experiências na memória do sujeito; e a terceira é a Narrativa 

entre a Bibliografia e o Episódio, que se caracteriza por ter elementos das duas 

anteriores. 

A Entrevista Narrativa é iniciada por uma pergunta geradora que tem como 

finalidade instigar o sujeito a produzir a narrativa. A pergunta norteadora da narrativa 

deve se pautar na questão principal da pesquisa para que o texto produzido ofereça 

subsídios ao pesquisador. Esse tipo de narrativa é muito aplicada em estudos que 

tratam da história da vida do sujeito, haja vista que esse é induzido a falar de si, 

desde a infância, passando pela juventude, dentre outros momentos da vida. 

A Entrevista Episódica, como o próprio nome já diz, investiga experiências e 

seus contextos. Por meio dela, é possível associar a experiência a seu contexto, 

pois “Tornam os processos de construção de realidades mais facilmente acessíveis 

do que as abordagens, as quais visam a conceitos abstratos e a respostas em 

sentido absoluto” (FLICK, 2009, p.172). Ou seja, a partir delas é possível a 

reconstruir momentos vividos e seus contextos. 

Já a Narrativa entre a Biografia e o Episódio é uma junção dos dois modelos 

anteriores e visa coletar “dados na forma de um conjunto mais ou menos abrangente 

e estruturado – como uma narrativa de histórias de vida ou de situações concretas” 

(FLICK, 2009, p. 177). Por serem mais ou menos estruturadas, acabam sendo mais 

sensíveis e mais suscetíveis aos pontos de vista dos sujeitos da pesquisa.  

Dentre os três modelos, julgamos ser o terceiro, o modelo mais adequado ao 

que propomos investigar, pois tanto considera a história de vida, como também uma 

situação concreta. E, apesar de ter questões norteadoras para a produção da 

narrativa, possibilita a inserção de elementos não determinados por essas. Afinal, a 

escolha da profissão a exercer não acontece apenas em um momento, mas há um 

momento em que realmente se decide.  

Assim, as várias situações fazem parte da história de vida do entrevistado e a 

ocasião de decisão é uma ocorrência específica e situada no tempo e no espaço. 
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Desse modo, para a produção da narrativa, o pesquisado, em seu texto, ora tentará 

responder efetivamente aos questionamentos, ora trará informações que não estão 

diretamente ligadas às perguntas, mas que fazem parte da vida e, assim, 

(in)diretamente das respostas. 

 

 

Quadro 01: Questões norteadoras na produção das narrativas 

 

ELEMENTOS NORTEADORES 

1. Diga-nos se você já escolheu a profissão que exercerá durante sua vida e como foi que isso 
aconteceu. Quais as facilidades e dificuldades encontradas? 
2. Qual foi a profissão selecionada? 
3. Por que sua escolha foi essa? 
4. O que/quem motivou/influenciou a/na sua escolha? (Perguntou a familiares, leu sobre o 
assunto, o salário é alto, tem status social, dentre outros) 
5. Você está fazendo para atingir esse objetivo profissional? 
6. O que espera da profissão pretendida? 
7. Caso você não consiga um resultado positivo em sua primeira escolha profissional, você tem 
algum outro plano? 
8. Qual é esse plano? Por quê? 

 

 

Vejamos as perguntas que nortearam a escrita da narrativa. Vejamos que os 

questionamentos seguem uma sequência para orientar o sujeito com relação à 

temática da entrevista. O grupo de questões viabiliza uma participação orientada do 

sujeito. Há a indicação dos elementos que devem fazer parte do texto, mas há 

também uma abertura para acréscimo de ideias. Há um percurso a ser seguido, 

determinamos a rota, mas não o modo de fazê-la. Não fechamos apenas para o 

discurso sobre a decisão em si. Vimos a possibilidade de termos o contato vozes 

outras por meio das narrativas. 

 

 

3.4 A SITUAÇÃO DA BUSCA 

 

A realização de uma pesquisa passa pelo processo de convencimento do 

sujeito a querer fazer parte ativamente da investigação. Embora o pesquisador 

necessite da efetiva participação de todos, o sujeito tem a autonomia de decidir se 

contribuirá ou não, haja vista a não obrigatoriedade. É fato que pesquisas que 
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demandam mais tempo de seus pesquisados acabam por ter menos adesão, pois 

necessitam de uma maior dedicação do participante, precisam de mais tempo por 

parte deles. 

No caso aqui apresentado, os sujeitos produziram uma narrativa e 

responderam um questionário, o que os fez dedicarem a essa participação, no 

mínimo, duas horas. Se levarmos em consideração que o texto solicitado pela 

pesquisa incita o participante a mesclar passado, presente e futuro, deduziremos 

que o participante não disponibilizou apenas duas horas de seu tempo, ou seja, 

dedicou um tempo significativo de seu dia. 

A pesquisa foi realizada em dois momentos, um em 2015 e outro em 2016. 

Em 2015, entregamos 50 instrumentos, dos quais foram devolvidos 17. Em 2016, 

dos 50 entregues, apenas seis foram devolvidos. Em ambas as turmas do terceiro 

ano do EM, a pesquisadora falou dos objetivos da pesquisa e da importância da 

participação para que a investigação pudesse continuar, afinal, nas pesquisas com 

seres humanos é necessário que esses queiram contribuir, queiram viabilizar o 

processo investigativo. 

As entrevistas, em 2015, foram realizadas no fim do ano, período em que os 

estudantes estavam a dois meses da conclusão da etapa de ensino; e, em 2016, no 

início do ano letivo. Antes da entrega do instrumento de pesquisa, a pesquisadora 

falou da pesquisa, da área de investigação, além dos objetivos pretendidos e de 

como esses só seriam possíveis a partir da colaboração dos jovens. Falou também 

da não obrigatoriedade, da preservação das identidades, da questão ética que 

envolve as pesquisas com seres humanos, e explicou como os jovens, aqueles que 

fossem contribuir, poderiam produzir as suas narrativas, que o texto não necessitava 

de formalidades, que precisava ser escrito de maneira a trazer o máximo de 

informações acerca da decisão profissional de cada um e que os estudantes podiam 

abordar em sua narrativa informações que não constavam nos elementos 

norteadores.  

Terminado esse momento, os jovens tiveram cinco dias para entregarem os 

instrumentos preenchidos. Durante esse tempo, a pesquisadora foi procurada 

diversas vezes por jovens que não desejavam contribuir e que justificaram a não 

participação na pesquisa. Dentre as justificativas, estavam a falta de tempo para 

escrever diante de uma demanda de revisões para a realização do Exame Nacional 

do Ensino Médio (ENEM), a não participação por não desejar e o fato de ainda não 
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saberem o que decidir, por receio de entregar um texto que não dizia “nada”, 

“apenas” o que não sabiam. 

Assim, nos dois momentos, foram entregues 100 instrumentos de pesquisa, 

50 em cada um, e ao todo foram devolvidos 23. Portanto, aqui, teremos 23 

narrativas de 23 jovens que decidiram, ou não, acerca de sua vida profissional, que 

falaram sobre esse momento, que cederam suas vozes para que essas, junto com a 

da pesquisadora e dos vários estudiosos presentes neste estudo, possam dar voz a 

um grupo de jovens.  

Para o desenvolvimento do trabalho e estudo das narrativas, os nomes dos 

participantes, por uma questão de ética, não serão divulgados. Desse modo, serão 

denominados como “jovem” e acompanhados por um número. Apesar de parecer 

uma atitude de coisificar o sujeito, ela se configura como necessária por estarmos 

trabalhando com seres humanos e devermos resguardá-los sempre.  

 

 

3.5 RESPONSIVIDADE ATIVA - OS SUJEITOS   

 

Os sujeitos desta investigação são estudantes do terceiro ano do EM, e, 

como já foi informado, tal escolha se deu em virtude de essa ser a última etapa 

desse nível de ensino e ser considerada como um momento de transição para o 

trabalho ou para a continuidade do processo formativo. 

São estudados 23 narrativas. E, como esta pesquisa é de cunho 

interpretativista, portanto, não teria como desprezar elementos que são constitutivos 

dos jovens participantes, como idade, sexo, gênero, formação dos pais, dentre 

outras informações pertinentes para que esses sujeitos sejam situados 

historicamente e socialmente. Vejamos o Quadro 2: 
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Quadro 02: Características pessoais dos jovens 

 

JOVEM IDADE SEXO GÊNERO 
COR 

DA PELE 
ENSINO 

FUNDAMENTAL 
ENSINO 
MEDIO 

JOVEM 1 16 Masculino  Masculino  Branca  Escola particular Escola pública 

JOVEM 2 17 Masculino  Masculino  Parda Parcial / pública Parcial / pública 

JOVEM 3 17 Feminino  Feminino  Branca Parcial / pública Escola pública 

JOVEM 4  16 Feminino  Feminino  Branca Escola particular Escola pública 

JOVEM 5 17 Feminino  Feminino  Parda Parcial / pública Escola pública 

JOVEM 6 17 Feminino  Feminino  Branca Escola pública Escola pública 

JOVEM 7 17 Feminino  Feminino  Parda Parcial / pública Escola pública 

JOVEM 8  - Feminino  Feminino  Parda Escola particular Escola pública 

JOVEM 9 15 Feminino  Feminino  Parda Escola pública Escola pública 

JOVEM 10 17 Masculino  Masculino  Pardo Escola particular Escola pública 

JOVEM 11 17 Masculino  Masculino  Preta  Escola pública Escola pública 

JOVEM 12 16 Feminino  Feminino  Amarela Escola particular Parcial / pública 

JOVEM 13  15 Feminino  Feminino  Preta Escola particular Parcial / pública 

JOVEM 14 17 Feminino  Feminino  Branca Escola particular Escola pública 

JOVEM 15 16 Feminino  Feminino  Parda Escola pública Escola pública 

JOVEM 16 16 Feminino  Feminino  Amarela Parcial / pública Parcial / pública 

JOVEM 17 16 Masculino  Masculino  Parda Escola pública Escola pública 

JOVEM 18 16 Feminino  Feminino  Parda Escola particular Escola pública 

JOVEM 19 16 Feminino  Feminino  Branca Escola particular Escola pública 

JOVEM 20 16 Feminino  Feminino  Parda Parcial / pública Escola pública 

JOVEM 21 16 Masculino  Masculino  Parda Parcial / pública Escola pública 

JOVEM 22 17 Masculino  Masculino  Branca  Escola particular Escola pública 

JOVEM 23 18 Masculino  Masculino  Parda Escola particular Escola pública 

 

 

O Quadro 02 faz um resumo das características pessoais desses sujeitos, 

traz informações para que possamos entender quem eles. Os jovens pesquisados 

têm idades entre 15 e 18 anos, sendo que oito são do sexo masculino e 15 do 

feminino. Com relação à identificação acerca do gênero, todas coincidem ao sexo. 

No que diz respeito à maneira que se veem acerca da cor da pele, sete participantes 

se consideram brancos, 12 pardos, dois pretos e dois amarelos. Em porcentagem, 

aqueles que se autodeclaram pardos ou pretos são 61% dos pesquisados. 

Vale salientar que a escola onde os alunos foram abordados, onde estudam, 

faz parte do sistema federal de ensino e tem como exigência para ingresso um 

processo seletivo. Nesse processo, somente a partir do exame de seleção de 2014-

2015 foi que se implantou os 50% das vagas destinadas às cotas raciais. Ou seja, 

os estudantes participantes desta investigação não foram contemplados, haja vista 

que ingressaram na instituição entre os anos de 2013 e 2014. 
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A formação inicial desses estudantes apresenta diferenças, haja vista que 

tanto no ensino fundamental, quanto no médio aparecem instituições particulares e 

públicas como formadoras. Sobre o ensino fundamental, os estudantes, em sua 

maioria, são provenientes de escolas particulares, 11 deles, ou seja, 48%; haja vista 

que apenas cinco estudaram integralmente o ensino fundamental em escola pública 

e sete parcialmente. Entretanto, se considerarmos os que estudaram total e 

parcialmente em escolas públicas, esses serão 52%, serão maioria. No EM, esse 

quadro se apresenta da seguinte maneira: 19 estudaram o nível de ensino no setor 

público e quatro parcialmente, ou seja, teve uma porcentagem de tempo em escola 

privada.  

Esses dados iniciais, pessoais, dizem um pouco de quem são esses jovens, 

entretanto ainda não são o bastante para podermos traçar um perfil desse grupo que 

participou da investigação. Nesse sentido, veremos mais informações nos quadros 

que se seguem, nos quais conheceremos mais desses sujeitos, inclusive como eles 

se caracterizam no aspecto socioeconômico, pois tais informações são relevantes 

por considerarmos os sujeitos ora investigados como seres sociais, e como tais 

interferem no meio social, mas também são influenciados por ele, tendo em vista 

que esses são seres que constituem e são constituídos pela linguagem. 

Quadro 03: Dados socioeconômicos 

 

JOVEM 
RENDA 

FAMILIAR/ 
SALÁRIO MÍNIMO 

TIPO DE 
MORADIA 

QUANTIDADE DE 
PESSOAS EM CASA 

JOVEM 1 1 a 2 Própria 4 

JOVEM 2 2 a 5 Própria 5 

JOVEM 3 1 a 2 Não própria 5 

JOVEM 4 5 a 10 Própria 4 

JOVEM 5 1 Própria 4 

JOVEM 6 Nenhuma renda Própria 5 

JOVEM 7 1 a 2 Não própria 5 

JOVEM 8 1 a 2 Própria 2 

JOVEM 9 1 Própria 2 

JOVEM 10 2 a 5 Não própria 4 

JOVEM 11 Não informada Própria 4 

JOVEM 12 1 a 2 Própria 4 

JOVEM 13 1 Própria 3 

JOVEM 14 2 a 5 Não própria 3 

JOVEM 15 2 a 5 Não própria Mais de seis 

JOVEM 16 2 a 5 Própria 4 

JOVEM 17 1 Própria 4 

JOVEM 18 1 a 2 Não própria 3 

JOVEM 19 1 a 2 Própria 4 

JOVEM 20 2 a 5 Própria 3 
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JOVEM 21 1 a 2 Própria 5 

JOVEM 22 1 a 2 Própria 3 

JOVEM 23 2 a 5 Própria 5 

 

 

O Quadro 03 mostra que a renda familiar desses estudantes varia de 

nenhuma a dez salários mínimos, haja vista que o Jovem 6 informou que a família 

não tem nenhuma renda e o Jovem 4 que a renda é de até dez salários. Os 

estudantes aqui pesquisados pertencem em sua maioria à Classe D2 e E, sendo 

sete pertencentes à Classe C.  

A maioria, 17 jovens, vive em casa própria, e seis vivem em casa não própria. 

A constituição familiar varia, pois as famílias se apresentam ora com dois membros, 

ora com mais de seis. Nove jovens têm famílias constituídas por quatro 

componentes, seis por cinco, cinco por três, dois por dois e um tem mais de seis 

membros na família. 

Constatamos, então, que esses jovens, em sua maioria, pertencem a uma 

classe menos favorecida da sociedade, ou seja, se encontram economicamente 

entre a Classe E e C. Aliado a essa informação está o fato de eles também serem 

pardos e negros em sua maioria.  

Segundo a pesquisa “Perfil da Juventude Brasileira”, a renda familiar mensal 

dos jovens brasileiros, em 2003, tendo como referência todo o Brasil, se 

apresentava da seguinte maneira: 18% tinham renda de até um salário mínimo; 24% 

de mais de um a dois; 31% de mais de dois a cinco; 9% de mais de cinco a dez; 3% 

de mais de dez a 20; e 2% de mais de 20 salários mínimos. (ABRAMO; BRANCO, 

2004) 

Os números de referência para o Brasil não correspondem à realidade da 

Região Nordeste. Nessa região, os números se apresentam de maneira diferente do 

que está posto como números do Brasil, e se aproxima da realidade constatada 

nesta investigação. Sendo o Nordeste a referência, os números se apresentam da 

seguinte maneira: 36% dos jovens têm renda familiar de até um salário mínimo; 26% 

                                                           
2
 *As classes econômicas são definidas a partir dos rendimentos familiares per capita e estão expressos em 

preços (R$) de janeiro de 2014.  
CLASSES ECONÔMICAS*     LIMITE INFERIOR     LIMITE SUPERIOR 
Classe E                                          0                             R$ 1.254 
Classe D                                      R$ 1.255                    R$ 2.004 
Classe C                                      R$ 2.005                    R$ 8.640 
Classe B                                      R$ 8.641                    R$ 11.261 
Classe A                                      R$11.262                           - 



56 

 

de mais de um até dois; e 20% de mais de dois até cinco. Ou seja, os jovens dessa 

região têm uma realidade diferente do Brasil e também de outras regiões, como a 

Sudeste, na qual a maioria da população jovem tem renda de mais de dois a cinco 

salários, 36%, e somente 9% ganham até um salário mínimo; e a Sul, onde apenas 

7% dos jovens têm renda de até um salário mínimo. (ABRAMO; BRANCO, 2004) 

Um dado também relevante para a caracterização desses sujeitos é o que 

trata deles enquanto leitores ou não. Afinal, os benefícios da leitura na formação 

pessoal e profissional do estudante são muitos, inclusive na compreensão de si e do 

mundo no qual estão inseridos. E, como a pesquisa tem os discursos dos jovens 

acerca da formação profissional como objeto de análise, a formação leitora diz de 

como esse jovem entende o seu processo formativo, não só pessoal, mas também 

profissional.  

Isso porque a seleção do que se lê, sem dúvida, diz da maneira de como o 

jovem pensa o mundo. Dos 23 sujeitos pesquisados, apenas três se posicionam 

como não leitores de literatura (jovens 11, 12 e 17); os demais sempre assinalam os 

“Livros de ficção/literatura” como uma de suas leituras. Para dois estudantes (Jovens 

15 e 22), inclusive, essa é a única leitura feita. Ou mesmo, a que o estudante 

considera realmente como leitura. 

 

Quadro 04: Sobre o gosto pela leitura 

 

JOVEM LÊ LIVROS/ANO 

JOVEM 1 Às vezes 1 a 4 

JOVEM 2 Frequentemente 10 a 15 

JOVEM 3 Frequentemente 10 a 15 

JOVEM 4 Frequentemente 10 a 15 

JOVEM 5 Às vezes 5 a 10 

JOVEM 6 Frequentemente Mais de 20 

JOVEM 7 Frequentemente 10 a 15 

JOVEM 8 Às vezes 1 a 4 

JOVEM 9 Frequentemente 10 a 15 

JOVEM 10 Às vezes 1 a 4 

JOVEM 11 Frequentemente 10 a 15 

JOVEM 12 Às vezes 1 a 4 

JOVEM 13 Frequentemente 10 a 15 

JOVEM 14 Frequentemente Mais de 20 

JOVEM 15 Frequentemente Mais de 20 

JOVEM 16 Às vezes 5 a 10 

JOVEM 17 Às vezes 1 a 4 

JOVEM 18 Às vezes 5 a 10 

JOVEM 19 Frequentemente 1 a 4 

JOVEM 20 Frequentemente 5 a 10 

JOVEM 21 Frequentemente 5 a 10 
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JOVEM 22 Frequentemente 5 a 10 

JOVEM 23 Frequentemente 1 a 4 

 

Ainda sobre a formação leitora, seis jovens assinalaram apenas duas das 

possibilidades de leitura, os “Livros de ficção/literatura” e “Sites e matérias na 

Internet”. Para eles, ou leem ficção/literatura, ou se informam na Internet. 

Dos estudantes pesquisados, todos reconhecem que leem, pois nenhum 

marcou a opção “Nunca” no quesito frequência de leitura. Seja uma quantidade 

menor, ou maior de livros, eles estão a ler. Desses, oito dizem ler “Às vezes”, e 15 

afirmam ler “Frequentemente”. Considerando a média de leitura do brasileiro, que é 

de quatro livros/ano, segundo a pesquisa “Retratos da leitura no Brasil 3, sete 

estudantes se enquadram nesse perfil, pois leem, em média, quatro livros ao ano, ou 

seja, 30% deles apresentam uma quantidade de leitura considerada baixa, se 

tomarmos como referência países, como Portugal (8,5 livro/ano) e Espanha (10,3 

livro/ano). (INSTITUTO PRÓ-LIVRO, 2011) 

Em oposição a essa média nacional, seis estudantes leem entre cinco e 10 

livros; sete leem entre 10 e 15; e três leem mais de 20, dados que colocam os 

sujeitos pesquisados como leitores efetivos e acima da média nacional, inclusive da 

média de países tidos como leitores, sendo que 10 ultrapassam a leitura de 10 livros 

ao ano. Esse seria um fator relevante a ser pesquisado, tendo em vista ser o Brasil 

um país considerado como não leitor. Justamente buscando compreender o que 

esses jovens vivenciam que os fazem ser leitores.  
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Quadro 05: Formação e profissão dos pais 

 

JOVEM FORMAÇÃO/MÃE PROFISSÃO/MÃE FORMAÇÃO/PAI PROFISSÃO/PAI 

JOVEM 1 
Ensino 

Fundamental I 
Sem profissão Não estudou Caminhoneiro 

JOVEM 2 
Ensino 

Fundamental II 
Dona de casa 

Ensino 
Fundamental I 

Agricultor 

JOVEM 3 
Ensino Superior 

Incompleto 
Secretária 

Ensino Médio 
Incompleto 

Motorista 

JOVEM 4 Ensino Superior Administradora 
Ensino 

Fundamental I 
Motorista 

JOVEM 5 Ensino Médio  
Ensino 

Fundamental I 
 

JOVEM 6 
Ensino 

Fundamental I 
Dona de casa 

Ensino 
Fundamental I 

Pedreiro 

JOVEM 7 
Ensino 

Fundamental II 
Do lar 

Ensino 
Fundamental II 

Técnico em 
eletrônica 

JOVEM 8 Ensino Superior 
Recepcionista - 

Manicure 
Não sei Engenheiro Civil 

JOVEM 9 
Ensino Superior 

Incompleto 
Merendeira Ensino Médio Músico 

JOVEM 10 
Ensino Médio 

Incompleto 
Costureira Não estudou Eletricista 

JOVEM 11 
Ensino 

Fundamental I 
Dona de casa 

Ensino 
Fundamental II 

Comerciante 

JOVEM 12 
Ensino Superior 

Incompleto 
Funcionária pública 

municipal 
Ensino Médio Autônomo 

JOVEM 13 
Ensino Médio 

incompleto 
Autônoma 

Ensino Médio 
incompleto 

Autônomo 

JOVEM 14 Ensino Superior Assistente Social Ensino Médio 
Técnico em 

agropecuária 

JOVEM 15 Ensino Médio Doméstica 
Ensino Superior 

Incompleto 
Funcionário público 

JOVEM 16 
Ensino 

Fundamental II 
Autônoma Ensino Superior Contador 

JOVEM 17 Pós-Graduação Professora 
Ensino Médio 

 
Agricultor 

JOVEM 18 Ensino Superior Professora Pós-Graduação 
Professor e 
Radialista 

JOVEM 19 
Ensino 

Fundamental I 
Diarista 

Ensino 
Fundamental I 

Aposentado 

JOVEM 20 Ensino Superior Enfermeira 
Ensino Médio 

 
Comerciante 

JOVEM 21 Ensino Médio Doméstica 
Ensino 

Fundamental I 
Agricultor 

JOVEM 22 Ensino Superior  
Ensino 

Fundamental II 
 

JOVEM 23 
Ensino 

Fundamental I 
Do lar Não estudou 

Agricultor 
Aposentado 
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Um fator também relevante para a compreensão de quem são os jovens aqui 

pesquisados é saber quem são seus pais e como vivem suas famílias, instituição 

vista com confiável com a qual os jovens discutem assuntos considerados 

importantes no que diz respeito à conduta e ao futuro profissional. De acordo com 

dados da pesquisa “Perfil da juventude brasileira”, 61% discutem educação com os 

pais, 51% discutem sobre drogas, 32% conversam sobre ética e moral; o futuro 

profissional tem 68%, violência 53% e religião 43%. (ABRAMO, 2005). 

No Quadro 05, temos um perfil da formação e da profissão dos pais dos 

sujeitos da pesquisa. Nele, vemos que a mãe apresenta um nível de instrução maior 

que o do pai. Enquanto no perfil materno não aparece nenhuma sem ter estudado, 

no paterno aparecem três. Além disso, nove mães concluíram ou estão cursando o 

Ensino Superior, enquanto que da quantidade de pais, dois estão nesse nível de 

ensino.  

Os dados sobre o nível de escolaridade feminino comprovam que a mulher se 

dedica mais aos estudos que os homens, como também passam um maior tempo 

inativas por causa dessa escolha. Segundo Venturi e Torini (2015, p. 21), “observa-

se uma proporção muito maior de inativos entre as mulheres (45,4 por cento) que 

entre os homens (23,2 por cento), enquanto as proporções de ocupados são, 

respectivamente, de 41,8 por cento e 66,1 por cento”. De acordo com os autores, 

essa menor porcentagem de ocupação por parte das mulheres se dá em virtude de 

“nas duas últimas décadas, as mulheres têm permanecido mais tempo na escola e 

apresentam índices de escolaridade mais elevados.” 

Quanto à profissão, tanto mães, quanto pais apresentam profissões bem 

diversificadas, e tais dados serão retomados quando chegarmos à categoria que 

trata da influência da família na escolha da profissão. Nela, observaremos como se 

dá essa relação, se os pais vivem uma realidade e querem que os filhos tenham 

outra, ou se desejam uma continuidade da vida levada por eles. 
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4 COMPREENDER NARRATIVAS - ANÁLISES 

___________________________________________________________________ 
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É por isso que tenho ouvido para todas as vozes. 

Ariano Suassuna 
 
 
 

Para que se torne possível a realização de uma análise do corpus usado em 

uma pesquisa, é necessário observar as categorias que emergem, estabelecer como 

serão estudadas e qual teoria será necessária para o desenvolvimento das análises. 

O percurso teórico feito nesta tese compreende o entendimento acerca dos estudos 

da/s juventude/s na sociedade contemporânea e do mundo do trabalho. Além, do 

entendimento de que todos os arranjos sociais estão situados em um tempo e um 

espaço, e que somente se concretizam por meio da linguagem. Então, considerando 

que os discursos aqui utilizados pelos jovens são aqueles que eles usam 

cotidianamente em suas conversas com amigos, com seus pais, ou seja, com seus 

pares, passemos a compreendê-los, bem como também a pesquisa. 

Quando se faz uma pesquisa, quando se tem um corpus para ser analisado, 

ao pesquisador cabe selecionar aquilo que naquele momento lhe é necessário, ou 

mesmo, aquilo que para ele é possível ser realizado. É evidente que um mesmo 

corpus pode ser analisado diferentes vezes, à luz de distintas teorias, e apresentar 

um quantidade e uma qualidade significativa de resultados, de informações. 

É evidente que durante o estudo das narrativas e dos questionários muitas 

possibilidades para a análise surgem. Contudo, atentar para o objetivo geral da 

pesquisa e para a questão que a orienta é imprescindível para a realização da 

analise. 

Assim, dentre as categorias existentes no corpus analisado, foram 

selecionadas três: “Escolher é complicado”, “Toda decisão tem seus motivos” e 

“Caso eu não consiga”. 

 

 

4.1 ESCOLHER É COMPLICADO 

 

O ato de escolher é a ação de eleger algo em detrimento de outros, de 

manifestar preferência por alguma coisa. Esse é um ato, sobretudo, excludente, pois 

a partir do momento que se escolhe uma opção dentre várias, essas várias foram 

todas rejeitadas. Então, escolher não é tarefa fácil de executar. O escolher um papel 
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profissional é ainda mais difícil quando somado a questões como ser jovem e a 

necessidade de se inserir no mundo do trabalho.   

Assim, tendo em vista que os jovens não tomaram esse tipo de decisão 

antes, escolher o que fará enquanto profissional, mais cedo ou mais tarde, essa é 

uma ação obrigatória em uma vida em sociedade regida pelo capital. Ou seja, 

escolher faz parte da vida, e optar por uma representação profissional é uma 

exigência social que faz parte condição do ser jovem.  

Nas narrativas, os jovens ora se posicionam de modo a mostrar essa escolha 

como algo conflituoso, ora não tocam no ponto das dificuldades da escolha. 

Segundo Novaes (2012), os jovens, quando perguntados sobre dois maiores 

problemas brasileiros, mencionam o desemprego e a violência. Para a autora, tais 

respostas possibilitam compreender os medos mais citados por esses, que são o 

“medo de morrer” e o “medo do futuro”. O medo de morrer está diretamente ligado à 

violência, e o medo do futuro ao desemprego, pois “No medo do futuro se 

expressam os sentimentos de uma geração que se defronta com um mercado de 

trabalho restritivo e mutante.” (NOVAES, 2012, p. 110). Sendo assim, é comum o 

jovem falar de suas dificuldades, haja vista a incerteza do futuro. 

Mesmo assim, vejamos que oito jovens não falaram de dificuldades e 

apontam diretamente o que querem como papel profissional: 2, 4, 11, 15, 17, 19, 20 

e 23. Os demais sempre apresentam como complexo ato de decidir o que fazer 

profissionalmente na vida. Ou seja, 35% dos estudantes não falam no assunto, 

enquanto que 65% apresentam dificuldade. 

Dois jovens veem essa decisão muito difícil e sequer sabem o que fazer. O 

Jovem 1 não sabe ainda com que área se identifica dentre as várias possíveis. 

Apresenta-se indeciso, mas deseja que sua escolha lhe traga satisfação pessoal, 

“que eu goste”, e financeira. 

A indecisão mostrada nas narrativas se configura como medo de escolher 

algo que não dê certo, pois  

 
 
O medo do futuro é quase um sinônimo do medo de “sobrar” e está muito 
relacionado à inserção no mundo do trabalho. São muitos os medos nesta 
área: “medo de não estudar e não conseguir emprego”, “medo de estudar e 
não conseguir emprego”, “medo de conseguir emprego e depois perder”, 
“medo de ficar desempregado”. (NOVAES, 2012, p. 110) 
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As dificuldades encontradas pelos jovens, a “indecisão” e a “dúvida”, 

demonstram o quanto o futuro lhes causa insegurança, incerteza. Afinal, o que quer 

que o jovem escolha demandará tempo para a sua realização. Além disso, 

demandará também renúncias. Se o jovem escolhe continuar a estudar, ele renuncia 

à inserção no mundo do trabalho, provisoriamente, e passa a focar no processo 

formativo; se escolhe trabalhar, seu tempo será destinado a essa atividade. Ambas 

as escolhas não dão garantias aos jovens.  

A inserção sem formação não garante a permanência no mundo do trabalho, 

e a formação antes da inserção também não. Entretanto, essa última possibilita uma 

melhor preparação na concorrência para os melhores postos, melhores condições 

de trabalho, isto é, melhores condições de vida. 

Vejamos que essa indecisão aparece de diferentes maneiras, como vemos 

nos dois fragmentos a seguir. Nos quais aparecem motivações pessoais e 

financeiras para isso, ou simplesmente por ter dúvidas. 

 
 
JOVEM 1 
Eu ainda não escolhi a minha profissão, ou mesmo a área em que vou atuar, isso se 
deve por conta de uma forte indecisão na hora de escolher algo que eu goste e que 
seja bem remunerado. 
 
 
JOVEM 21 
Em relação a qual carreira profissional vou fazer ainda estou na duvida. 
 
 

Dentre os jovens que apresentam o assunto em questão como algo 

complicado, seis deles tratam da decisão como algo difícil, mas superável, haja vista 

que eles colocam essa fase como algo passado e que não está mais presente em 

suas vidas no momento da escrita da narrativa. Essa evidência está presente nos 

tempos verbais que são usados sempre no pretérito perfeito, com exceção do Jovem 

7 que usa verbos no pretérito imperfeito para indicar um presente de dificuldades. 

Vejamos: 

 

 

JOVEM 3 
Foi muito difícil escolher a profissão que vou exercer em minha vida inteira.  
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JOVEM 5 
Durante a minha escolha tive dificuldades. 
 
 
JOVEM 6 
Demorei muito para escolher minha profissão. 
 
 
JOVEM 7 
Escolher a minha profissão parecia algo fácil até os meus dez anos de idade. 
 
JOVEM 8 
A escolha de minha profissão foi algo difícil e confuso. 
 
 
JOVEM 12 
Foi muito difícil escolher uma profissão, pois é algo que irei exercer pro resto da 
vida. Depois de muita dúvida, cheguei a conclusão. 
 

 

 

Nos discursos de dificuldades, vê-se a recorrência de expressões como “foi 

muito difícil” e “demorei a escolher”. Além disso, o Jovem 7 traz uma afirmativa 

aparentemente positiva, mas que diz justamente o contrário, já que “parecia” fácil, e, 

entretanto, não é. O recurso discursivo utilizado pelo sujeito, ao determinar o período 

do “parecer fácil” demonstra também que ele constata que até os “dez anos” ele não 

tinha tanta consciência das dificuldades que enfrentaria. Depois dos 10 anos, foi que 

o jovem passou a se preocupar com essa decisão. Como se até essa idade ele 

tivesse até pensado, como se tudo fosse possível. No passado, havia uma imagem 

de facilidade desfeita pelo presente vivenciado pelo estudante. 

E, como estudantes do EM, alguns jovens afirmam ter as mesmas 

dificuldades que os anteriores, mas trazem o nível de ensino como uma etapa 

marcante e decisiva, um período de reflexão acerca dos planos profissionais. Para 

estes cinco jovens, no EM é imprescindível tomar tal decisão.  

Para esses jovens, o discurso presente na legislação acerca dupla 

possibilidade existente ao final desse nível de ensino começa a vigorar no início do 

EM; durante; ou mesmo ao final. O fato é que, para eles, chegar a essa etapa já lhes 

agrega valor, maturidade. 
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JOVEM 9 
Escolher um futuro profissional é um processo complexo, principalmente a partir do 
momento em que ingressamos no Ensino Médio, pois essa é uma etapa decisiva, 
uma vez que passamos a projetar nosso futuro de uma forma mais concreta. 
 
 
 
JOVEM 14 
Durante a minha vida escolhi várias profissões, algumas até bem fantásticas, elas 
vinham e iam enquanto eu crescia e, incrivelmente, no período em que eu mais 
precisava de opções, no Ensino Médio, fiquei sem nenhuma. 
 
 
JOVEM 18 
Depois do ensino fundamental, uma nova fase: o ensino médio. E nesse sentido, o 
tempo passa tão rápido que, aos 16 anos, a dúvida não se limita à escolha da 
alternativa correta na questão objetiva na prova, mas à profissão que exercerei e 
que norteará o meu futuro e uma série de outras coisas. De fato, não é um processo 
simples. Existem milhões de possibilidades, cada qual com um caminho distinto, 
uma vocação distinta – e quando se encontra, tudo passa a girar em torno dela, pois 
agora se trata de um sonho e sua realização depende de mim. 
 
 
JOVEM 22 
Durante muito tempo tive uma opinião formada sobre o curso que queria, desde 
sempre a minha primeira opção foi medicina, no entanto, chegando ao ensino médio 
comecei a me questionar sobre isso, pensei em diversas profissões, tinha certeza 
que não queria cursar medicina. Depois de muito avaliar não cheguei a nenhuma 
conclusão e acabei optando por medicina. 
 
 
JOVEM 13 
Não me lembro de quando pequena ser como essas crianças que dizem: “Quando 
eu crescer quero ser...”, só comecei a pensar na questão a partir do 8º ou 9º ano do 
fundamental, chegando a conclusão, no 3º ano do médio. 
 
 

Nesses fragmentos, os discursos são elaborados de maneira a demonstrar 

mais maturidade dos sujeitos. Eles se ancoram no tempo percorrido para poder se 

construírem mais experientes. Incorporam ao seu discurso questões temporais, 

vivências, para darem mais credibilidade ao que dizem. O discurso elaborado é que 

embora seja difícil, é possível, pois eles conseguiram.  

Os jovens elaboram um viés memorialístico para construírem suas narrativas. 

As lembranças tornam-se recursos aos seus discursos como o intuito de embasarem 

o tempo presente nas memórias. Para Bergson (2006), as experiências de vida 
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nunca são completamente esquecidas, e ficam adormecidas até serem evocadas. O 

autor separa a memória em duas: lembrança-hábito e lembrança-imagem. 

 
 
Digamos portanto, para resumir o que precede, que o passado parece 
efetivamente armazenar-se, conforme havíamos previsto, sob essas duas 
formas extremas, de um lado os mecanismos motores que o utilizam, de 
outro as imagens-lembrança pessoais que desenham todos os 
acontecimentos dele com seu contorno, sua cor e seu lugar no tempo. 
Dessas duas memórias, a primeira é verdadeiramente orientada no sentido 
da natureza; a segunda, entregue a si mesma, iria antes em sentido 
contrário. (BERGSON, 2006, p. 97) 
 
 

Bérgson (2006) discorre sobre a memória e afirma que a lembrança-hábito diz 

respeito à memória que guardamos dos atos repetidos. Tal lembrança não retoma 

imagens, mas o ato em si, e “verdadeiramente orientada no sentido da natureza [...] 

conquistada pelo esforço” e dependente da nossa vontade. Ao ser lembrada, na 

verdade, está sendo encenada. Ao contrário dela, a lembrança-imagem registra os 

acontecimentos cotidianos de maneira involuntária e detalhada à medida que vão 

acontecendo. Ela é espontânea e o meio pelo qual os sujeitos podem reconhecer 

uma experiência já vivenciada.  

Para o Jovem 9, a complexidade da escolha existe, mas se torna mais 

complexa ao ingressar no EM, porque essa é uma etapa decisiva, um passo para o 

futuro. Ele alcançou um nível de maturidade que lhe permite decidir. Ele atingiu um 

ponto que lhe obriga a tomar decisões. E, para ele, é um nível de ensino 

correspondente a um nível de maturidade. Esse é um discurso que reverbera 

socialmente e que determina esse tempo como adequado a fazer escolhas decisivas 

e necessárias para a continuidade da vida. 

O Jovem 14 faz um retorno à infância, período em que se fantasia as 

profissões, como um mecanismo de demonstrar experiência vivida. Contudo, 

embora tente mostrar-se experiente, embora tenha consciência que suas antigas 

escolhas não dão conta de sua realidade, ele ainda se apresenta sem ter nada 

definido, quando, segundo ele, mais precisa. Ele acredita ser esse nível de ensino 

decisivo. 

Para o Jovem 18, enquanto estudante desse nível de ensino, não lhe basta 

saber a alternativa correta na prova, ou seja, não lhe basta estudar para obter êxito, 

ser aprovado nos diversos componentes escolares. Ele também necessita saber o 

que fará no futuro, qual profissão exercerá. Esse jovem entende que estudar e saber 
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o conteúdo é algo limitado, e que o jovem precisa se preocupar com isso, mas 

também definir o que fazer enquanto profissional também.  

O Jovem 22 apresenta como no passar do tempo é possível mudar uma 

escolha a partir do pensar sobre ela. Além disso, esse processo constante de pensar 

do sujeito faz com que ele mude seu posicionamento quantas vezes julgar 

necessário. O que, aparentemente, pode ser um indício de extrema indecisão, pode 

também apontar um processo contínuo de reflexão que acaba por acarretar 

mudanças. 

O Jovem 13 traz em seu discurso tanto o EM como um marco para a 

definição da profissão, como também o questionamento que reverbera socialmente 

e se faz presente nas vidas de todos desde a infância. Embora não tenha 

respondido ao questionamento durante todo um período, ele chega ao limite para 

então saber o que quer. Para ele, somente ao final do Ensino Fundamental é que 

esse pensamento começou a fazer parte de suas reflexões. No entanto, somente na 

última série do Ensino Médio se decide.  

O “o que você vai ser quando crescer?” é indício de uma decisão profissional 

que vem desde uma fase que sequer o sujeito pensa sobre os aspectos mais 

específicos da profissão. Uma escolha feita pelos pais, por ver algo na TV, ou 

mesmo por ter tido uma experiência que lhe chamou a atenção com determinado 

profissional. Esse questionamento está no discurso do Jovem 13 e no do Jovem 16. 

As respostas aos questionamentos propostos socialmente, como “o que você vai ser 

quando crescer?”, fazem com que os sujeitos convivam com o direcionamento de 

que haverá o dia em que precisará responder isso.  

Vejamos que são as lembranças-imagem que vão se construindo nas 

narrativas. O que acontece não é uma maneira de reviver o já vivido, mas sim uma 

lembrança do passado que tem o intuito de corroborar com o presente, há uma 

ressignificação do passado no presente. O passado é o tempo confortável para 

esses apararem os seus discursos.  

Esses jovens têm no tempo pretérito a solidez necessária embasar os seus 

discursos presentes acerca do futuro. O tempo-agora se constrói a partir do tempo-

ontem a fim de projetar o tempo-amanhã. 

“O que você vai ser quando você crescer”, também aparece na narrativa do 

Jovem 16. Para ele, o EM é o nível de ensino em que a realidade é obrigatória. 

Como se até o fim do Ensino Fundamental tudo fosse fantasioso. 
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JOVEM 16 

Logo após o ingresso na escola surgem inúmeras perguntas, sejam elas feitas pelos 

pais, professores ou colegas, todas com o mesmo fundamento “o que você vai ser 

quando crescer?”. A princípio o desejo é fantasioso: herói, princesa, bombeiro, 

médico, e outros. Mas ao passar do tempo esse desejo passa a ser um questionário 

e tomar uma decisão é obrigatório. 

 

 

Para o Jovem 16, esse tempo que chega é o EM. Mesmo não estando 

escrito, esse sujeito está vivenciando tal momento em sua vida. No discurso, parece 

estar um tanto encurralado, não podendo ser nada fantasioso. A atualidade exige-

lhe uma decisão. Decidir por um papel é obrigado. Como já abordamos 

anteriormente, ele corrobora com o discurso do EM como período que, ao ser 

finalizado, o jovem deve optar por isto ou aquilo, por trabalhar ou por estudar. 

O único jovem que viu a juventude como algo a interferir no processo de 

escolha foi o Jovem 10. Ele especifica que esse tipo de escolha não se configura 

como algo fácil para alguém jovem. 

 

 

JOVEM 10 

A escolha de uma profissão para um jovem nunca é fácil, existem muitas coisas que 

devem ser consideradas e analisadas nesse trajeto, pois tal decisão é vital para 

aquilo que os jovens irão exercer pelo resto da vida. Pessoalmente, minha opção de 

profissão já foi escolhida, mesmo que eu tenha tido muitas dúvidas. 

 

 

O que é relevante nos discursos é que a maioria dos jovens, mesmo sendo 

jovens, não aponta a juventude como algo que intervenha nas decisões a serem 

tomadas. A maioria acredita que a dificuldade existe por ser a decisão profissional 

realmente difícil, mas não pelo fato de serem jovens. E, apenas um traz o fator 

juventude como preponderante. 

Tais posicionamentos nos fazem perceber que necessariamente a dificuldade 

não é atribuída ao fato de serem jovens, de pertencerem a uma tribo ou outra. Mas 

porque tomar decisões é uma atitude que demanda entendimento, maturidade, 

reflexão. E, embora, o fato de serem jovens não apareça com frequência nas 

narrativas estudadas, esse é um elemento fundamental para que os sujeitos desta 
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investigação sinalizem dificuldades para escolher. Afinal, o que vivenciam é uma 

realidade que aponta para coisas novas, aponta para o futuro. Futuro esse que 

aparece nas pesquisas como algo temido por eles. 

 

 

4.2 TODA DECISÃO TEM SEUS MOTIVOS 

 

Toda escolha repousa em possibilidades. Não escolhemos do nada. Até 

porque, se é uma escolha, isso ocorre por existir opções. Caso contrário, seria 

imposição. É claro que a necessidade de ingressar no mundo do trabalho não é bem 

uma escolha. O papel a ser desenvolvido é que pode ser uma decisão, mas a 

participação no mundo do trabalho é uma imposição feita pelo capital que faz com 

que o sujeito conviva com essa não tardia decisão. Desde modo, muito cedo, o 

capital assegura a participação do sujeito em seu mecanismo. 

É comum o discurso de “O que você vai ser quando crescer?”. Essa é uma 

voz que reverbera e que faz com que o sujeito pense desde cedo nesse papel 

social. As crianças convivem com tal questionamento, os jovens convivem com essa 

indagação, os adultos também não estão fora de seu alcance. As crianças são 

estimuladas a pensar no futuro, como se esse fosse previsível. Os jovens ficam na 

expectativa de serem algo, como se ainda não o fossem. E o adulto, caso não 

desenvolva o papel social que disse um dia querer acaba se frustrando. 

O poder de “O que você quer ser quando você crescer” vai muito além de um 

pensamento de criança. Esse discurso não pertence à infância. É um discurso 

hegemônico que disciplina a sociedade a seguir os passos já determinados. A 

escolha de cada jovem segue o poder hegemônico acerca da necessidade de 

desempenhar um papel profissional na sociedade. 

Vemos, nesta investigação, que as escolhas dos jovens estão relacionadas a 

profissões que necessitam de formação no Ensino Superior. Isso é reflexo dos 

incentivos do governo federal com a criação de novas universidades, com a criação 

de novas vagas nas instituições já existentes, e em virtude de programas que 

viabilizam o ingresso e a permanência em universidades particulares.  

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP), o número de matrículas na educação superior apresentou 

crescimento em 2016, embora que menor, quando comparado aos últimos dez anos. 
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Isso porque, entre 2006 e 2016, o aumento foi expressivo, 62,8%, com uma média 

anual de 5% de crescimento. Entretanto, se comparado 2016 em relação a 2015, a 

variação positiva foi de apenas 0,2%. (BRASIL, 2017) 

Esse aumento de ingresso no ensino superior resulta diretamente na decisão 

dos jovens. Diante de uma realidade com possibilidades, esse jovem objetiva ter 

uma dentre tantas. Ainda de acordo com o Inep, os cursos mais procurados nas 

universidades são os de bacharelado, com 69% das matriculas em 2016. Essa 

realidade de matrícula é também a realidade da busca dos jovens. Como vemos no 

quadro a seguir: 

 

Quadro 06: Papéis profissionais 

 

CURSOS ESCOLHIDOS PELOS ESTUDANTES QUANTIDADE  

Arquitetura 4 

Biotecnologia 1 

Direito 1 

Engenharia Civil 1 

Engenharia Elétrica 1 

Engenharia Mecânica 2 

Medicina 8 

Medicina Veterinária 1 

Nutrição 1 

Psicologia 1 

Não escolheu 2 

 

 

Vejamos que dos 23 estudantes, apenas dois não expuseram sua escolha. 

Dos dois que não decidiram, um afirma não ter escolhido ainda e outro estar em 

dúvida. Os demais sujeitos da pesquisa escolhem cursos de bacharelado, 

corroborando, assim, com os dados acerca da quantidade de matriculados em 2016, 

nesse tipo de graduação. 

 

 

4.2.1 Não decidir tem seus motivos 

 

Diante de uma sociedade que cobra de seus participantes atuação efetiva, 

decidir é uma maneira de participar e não decidir também. Já que em ambos os 

casos há um posicionamento do sujeito. Para Bakhtin (2006, p. 320), “Dois 

enunciados alheios confrontados, que não se conhecem e toquem levemente o 
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mesmo tema (ideia), entram inevitavelmente em relações dialógicas entre si. Eles se 

tocam no território do tema comum, do pensamento comum”. Ou seja, dizer o que se 

deseja ou dizer que não se sabe o que desejar pertencem ao um tema comum, são 

discursos que dialogam entre si. Vejamos que os jovens que dizem não ter escolhido 

tem discursos que dialogam com aqueles que expõem as suas escolhas. 

O Jovem 1 diz que não sabe sobre a sua profissão e nem sobre a área que 

atuará, “Eu ainda não escolhi minha profissão, ou mesmo a área que eu desejo 

atuar”. Mesmo assim, ele sabe o que esperar desse papel, “Eu espero que a 

profissão que eu venha escolher, me traga satisfação pessoal, sucesso financeiro”. 

Ou seja, o jovem aparentemente coloca a realização profissional como algo que traz 

contentamento pessoal e econômico. Isso se confirma com a continuidade da 

narrativa, ele manifesta o seu desejo acerca da questão financeira, pois necessita 

“que se dê de modo rápido, pois almejo a minha independência financeira o mais 

rápido possível”. O que demonstra o financeiro como algo determinante em sua vida.  

Para Antunes (2009), o sistema imposto pelo capital é totalizante e poderoso, 

de modo que tem uma estrutura de controle na qual tudo ser submete, e tudo deve 

se ajustar, os humanos inclusive. Esse poder exercido determina a escolha do 

sujeito que deve aceitar ou não sua viabilidade. Caso aceite, se insere no 

metabolismo do capital, caso não, perece, excluído. Muito embora pareça que ser 

excluído é não servir ao capital, o ser excluído faz parte de seu mecanismo. 

O Jovem 21 não sabe ainda qual papel desempenhar e está em dúvida em 

cursar Matemática, Engenharia Civil, Engenharia de Petróleo, Odontologia ou 

Medicina. Em sua narrativa, ele afirma não saber o que fazer profissionalmente “Em 

relação a qual carreira profissional vou fazer ainda estou com dúvida”, e admite ser a 

remuneração dos formados em Medicina um atrativo para desempenhar a profissão. 

“Principal curso que me mandam focar é Medicina, mas eu nunca despertei 

enteresse nela, fora o salário”.  

O jovem vê-se sem uma decisão, mas sabe que não pode ficar sem nenhum 

papel no mundo do trabalho. O que se confirma no parágrafo final de sua narrativa, 

quando diz que “Agora caso não me saia bem nesse enem meu meio seria ser 

professor de matemática, não é o curso que eu desejo, mas gostaria de fazer 

mesmo sabendo que não ganho tão bem”. Novamente, o estudante pensa acerca da 

necessidade de ter um papel e de ter um rendimento. Muito embora não seja o que 

deseja. 
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Como vimos no Quadro 06, 21 jovens disseram quais as suas expectativas 

profissionais. Nessa categoria, observamos que as narrativas trazem um discurso de 

um desempenho de papel profissional que visa à satisfação pessoal e profissional. 

Vemos ainda a presença da memória na construção discursiva.  

 

 

4.2.2 A arquitetura como profissão 

 

Arquitetura foi um dos cursos escolhidos pelos estudantes pesquisados. 

Dentre os 21 que escolheram a profissão, quatro deles decidiram por esse papel 

profissional. São eles: o Jovem 2, Jovem 4, Jovem 6 e Jovem 16.  

O Jovem 2 diz que “decidi optar pela profissão na qual eu tivesse interesse 

que é arquitetura”. Para o estudante, isso se deu em virtude da “minha facilidade 

com desenho [...] pela estima que tenho pelo designer das coisas em geral”, mas 

também porque deseja uma profissão que lhe proporcione “um futuro confortável e 

que podesse me divertir ao trabalhar”. Nesse discurso, há uma tentativa de 

conciliação entre precisar trabalhar e gostar de trabalhar, além de o trabalho precisar 

ser uma fonte de conforto. Esse conforto citado faz referência ao retorno financeiro 

que o sujeito espera ao desenvolver um papel profissional.  

Já o que motivou o Jovem 4 foi o encontro com a profissão e com o curso. O 

fato de decidir pela Arquitetura está na identificação do estudante com os 

componentes curriculares do curso. “O que me motivou a fazer tal escolha foi meu 

encontro com a profissão e com o curso, já que me identifico com as matérias do 

curso e as áreas de trabalho”. Na narrativa, o jovem parece ter sido apresentado ao 

curso e não se interessado pela profissão depois de pensar sobre o assunto. Nesse 

nível de ensino, é comum as escolas realizarem eventos com profissionais diversos 

para que os estudantes possam conhecer, conversar e tirar duvidas que surjam. 

O Jovem 6 diz que “Minha profissão escolhida foi fazer arquitetura”, pois 

“sempre gostei de criar modelos de casas, organizar interiores e aproveitar espaços 

de um local da melhor forma possível, minha imaginação é muito fértil”. Além de se 

identificar com sua escolha, o jovem diz ser seu objetivo der um profissional 

realizado e reconhecido, que desejar criar lugares famosos e ter poder. “Busco ser 

uma mulher poderosa e para isso preciso ser boa naquilo que fizer”. A busca pelo 

poder se destaca na narrativa desse jovem. Enquanto vemos uma aptidão para 
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desempenhar o papel, vemos também o olhar que esse jovem lança para o futuro 

profissional e sua inserção no mundo do trabalho.  

Com relação ao Jovem 16, há toda expectativa acerca do papel que 

desempenhará, “passei toda a minha infância e parte da adolescência tentando 

realizar o sonho do meu pai: ser médica”. Como vemos, há um discurso construído 

pelo pai, ao qual não temos acesso, que faz o jovem acreditar durante um tempo, 

relativamente longo, que a escolha de seu pai em relação a seu futuro profissional 

seria a mais acertada. Entretanto, a partir da memória, o jovem revisita sua infância 

e identifica o que seria até então uma decisão sua. “Passei a conviver com essa 

duvida diariamente e para descobrir a aptidão por algo voltei a infância”.  

Para Bergson (2006, p. 158. Grifo do autor), “Imaginar não é lembrar-se. 

Certamente uma lembrança, à medida que se atualiza, tende a viver numa imagem. 

É possível perceber uma construção imagética no momento em que o jovem lança 

mão das memórias para falar sobre a escolha feita. O retorno à infância presentes 

nas narrativas ora estudadas é alcançado pelo discurso dos participantes, muito 

embora não tenhamos mais acesso a essas memórias. Vejamos que o Jovem 16 

afirma que “Analisando as brincadeiras percebi meu gosto por criar, transformar, 

fazer com as próprias mãos e então decidi que queria ser arquiteta.” 

Nessa narrativa, vemos o quanto um aceno positivo dos pais se torna 

importante em um momento como esse, pois ele continua: 

 
 
JOVEM 16 
Quando eu falei para os meus pais o queria ser não tive apoio imediatamente, mas 
não tive como desistir, era a única coisa que eu imaginava fazer. Ao longo do tempo, 
vendo o crescimento do mercado de trabalho, a necessidade e o salário eles foram 
aceitando e hoje me ajudam a selecionar as melhores universidades. 
 
 

Segundo o jovem, o apoio dos pais só aconteceu depois que se certificaram 

de que havia mercado de trabalho e que o salário tinha um diferencial. Desse modo, 

o jovem apresenta um discurso mais preocupado com as suas habilidades do que 

com a parte financeira. Inclusive, no final da narrativa, afirma a necessidade de 

desempenhar bem o papel profissional, para não ser mais um em meio a tantos. Ser 

o profissional. 
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4.2.3 Uma profissional da Biotecnologia 

 

A escolha pela Biotecnologia feita pela Jovem 14 traz um discurso reflexivo 

acerca desse momento vivenciado pela estudante. Antes de dizer o papel que 

desempenhará no mundo do trabalho, ela faz um percurso de argumentação sobre a 

sua escolha. 

 
 
JOVEM 14 
As áreas do meu interesse erão (são) diversas e algumas são basicamente opostas 
e muitas vezes só abrangia uma pequena parte das profissões pretendidas e essas 
ainda tinham que passar por determinadas condições como a de possuir bom salário 
(essa aqui é clássica, os pais nunca esquecem, é importante, mas uma profissão vai 
além), garantir minha independência, não me matar de tédio e fazer-me apaixonada 
por ela (parece exagero, mas é para a vida toda só amando algo para agüentar os 
altos de baixos por tanto tempo – considerando aqui minha vida como BEM longa. 
Agora imagina a pressão de ter amigos que já nasceram sabendo o que queriam ser 
e você não faz a menor idéia. Não recebeu nenhum chamado especial. NENHUM! 
Como alcançar um objetivo quando não se sabe qual é ele?) 
 
 

Na parte inicial, ela fala do conflito que é se dedicar a uma coisa em 

detrimento de outras e de como essa escolha provoca a reflexão sobre o desejo de 

fazer e o fato de ser bem remunerado para isso. Pensar no salário é um ato da 

estudante, entretanto ela traz um discurso de que é o fator de lembrança constante 

dos pais. Ela afirma que a profissão vai além do salário, afinal não quer morrer de 

tédio. Ela busca, assim, satisfação pessoal e também financeira. 

Na parte final do fragmento, ela constrói um discurso irônico acerca do que se 

diz constantemente quando o assunto é o que fazer profissionalmente. Quando fala 

dos amigos que já nasceram sabendo o que queriam saber, ela ironiza o discurso do 

“nasci para fazer tal coisa”. Ela se diz sem um chamado especial e é possível 

perceber uma escolha pautada em reflexões. 

 
 
JOVEM 14 
Então, a escolha é difícil (e dramática), entretanto, respondo a pergunta que não 
quis calar, sim, eu escolhi uma profissão (se eu tenho certeza é outra história). E a 
felizarda foi: biotecnologia (algo que praticamente ninguém conhece, pelo menos 
ninguém no meu distrito). 
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Ela diz ter escolhido, mas que não tem certeza e que tal área pouco 

conhecida na localidade onde mora. Vejamos que a estudante sempre insere entre 

parênteses uma informação que acaba por trazer ironia para sua narrativa. O 

“dramática” tanto intensifica a dificuldade de escolha de modo que se percebe esse 

dizer amais. Como o fato de escolher e não ter certeza. 

 
 
JOVEM 14 
Essa profissão lida com situações e estudos fascinantes e novos, possibilitando a 
criação de novos produtos e seres, além disso os biotecnólogos, em sua maioria, 
têm pouco contato com o público (um deleite para os tímidos). Tudo isso contribuiria 
para que eu fosse uma profissional mais interessada, comprometida e feliz, amante 
do meu trabalho, visto que adoro a possibilidade de descobrir, de criar, de misturar. 
 
 

Nesse fragmento, ela expõe o quanto a profissão lhe interessa, mas o 

discurso entre parênteses se destaca e revela uma informação que se torna 

pertinente para o entendimento de sua escolha. Quando diz ser uma profissão que 

não precisa de muito contato com o público e que desse modo se torna um deleite 

para os tímidos, ela se admite tímida. Ou seja, as informações dadas com o recurso 

do entre parênteses se mostram como uma maneira de ela se mostrar no texto, 

deixando mais pessoal e por meio do qual informa sua decisão, suas indecisões, 

seus pontos de vista, sua timidez. 

 

 

4.2.4 O Direito como papel profissional 

 

A área do Direito foi selecionada por um dos pesquisados. O Jovem 23 disse 

querer desempenhar seu papel profissional por afinidade, mas também por questões 

financeiras. Vejamos as afinidades: 

 
JOVEM 23 
Escolhi o curso de Direito pela afinidade que tenho com as ciências humanas, pela 
curiosidade e interesse de conhecer e estudar as leis que regem a sociedade, pela 
admiração que sinto da língua portuguesa e desses profissionais e também pelo 
desafio de intensificar a minha rotina de leitura. 
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Esse jovem apresenta a afinidade que tem com a área no primeiro momento, 

pelas ciências humanas e o Direito ser uma delas, pela língua portuguesa e o Direito 

ser uma área na qual o uso da linguagem é preponderante, como também por 

querer ler mais. Em seguida, O jovem demonstra a preocupação de quase todos os 

outros, os aspecto da vida financeira. “Espero concluir o curso no tempo mínimo 

estabelecido e passar em um bom concurso público para adquirir estabilidade 

financeira.” 

 

 

4.2.5 As engenharias como espaço de trabalho 

 

As engenharias foram escolhidas pelos sujeitos pesquisados. Os quatro que 

selecionaram essa área de atuação se decidiram da seguinte forma: Jovem 17, 

Engenharia Civil; Jovem 15, Engenharia Elétrica; e Jovem 10 e Jovem 11, 

Engenharia Mecânica.  

Quanto a sua escolha, o Jovem 17 afirma ser essa decisão baseada no 

“estato social, além disso pela parte financeira, não por ser egoísta e ambicioso, 

mas porque penso em ajudar meus pais e meus irmão para o resto de nossas 

vidas”.  

De maneira direta, sem modalizar o discurso, podemos observar que a 

questão financeira exposta pelo pesquisado. Isso demonstra que ao pensar num 

papel profissional o que esse estudante levou em consideração foi desejo de poder 

aquisitivo, independência financeira.  

Essa preocupação com o futuro se associa ao profissional pelo fato de esse 

está ligado à parte financeira do sujeito. Afinal, é instituído pelo capital que os 

sujeitos devem colaborar para o seu funcionamento, trabalhando, seja esse trabalho 

material ou imaterial. 

Abramo (2005), a partir de dados da pesquisa “Perfil da Juventude Brasileira”, 

afirma que na relação estabelecida pelo jovem com o trabalho, por meio de uma 

seleção de palavras, é que para 39% dos jovens trabalho te ligação direta com 

“necessidade”; “independência”, 26%; “crescimento”, 22%; e “autorrealização”, 11%. 

Apenas 1% dos jovens associa trabalho à exploração, o que indica uma visão 

positiva pelo jovem. 
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O Jovem 15 fala de sua decisão pautada em uma identificação com a área 

das exatas, de sua aptidão “Sempre me identifiquei com disciplinas na área de 

exatas.”, e da oferta dessa área “oferecer uma estabilidade financeira.”. O que fez o 

jovem perceber que “é essa a profissão que quero exercer já que é a melhor se 

encaixa no meu perfil e satisfaz meus interesses”. Vejamos que a profissão se pauta 

em sua aptidão, mas também em outros interesses, financeiros, pessoais. 

Os dois jovens que escolheram Engenharia Mecânica se inserem no mesmo 

discurso da necessidade financeira, mas acrescentam, aos discursos dos demais 

desse subtópico, as memórias. Para o Jovem 10, “Decidi seguir no ramos da 

engenharia mecânica. Tal escolha se deu pois tenho uma grande atração por 

mecanismos, máquinas e robôs, sendo que isso é advindo desde a minha infância.”, 

a decisão é antiga. Ele sabe que “A profissão tem uma remuneração inicial boa e 

que dependendo daquilo em que irei me especializar pode aumentar.” 

O Jovem 11 escolheu a Engenharia Mecânica “pelo fato de poder se 

especializar na área de construção de carros e montadoras de peças. Minha 

motivação maior vem desde criança, sempre tive fascinação por veículos; inclusive, 

meu pai explicava as partes dos carros e outros tipos de instrumentos de 

locomoção.”. O jovem espera do papel desempenhado “é trabalhar com o que gosto 

e exercer o meu ofício com reconhecimento”.  

Vejamos que os dois inserem em seu discurso uma escolha feita na infância, 

Jovem 10; ou influenciada por vivências desse período, Jovem 11. 

 

4.2.6 A Medicina como área de atuação   

 

Os estudantes que acreditam ser a Medicina o papel a desempenhar 

profissionalmente são: Jovem 3, Jovem 5, Jovem 7, Jovem 9, Jovem 13, Jovem 14, 

Jovem 18, Jovem 20 e Jovem 22, Medicina; e Jovem 8, Medicina Veterinária. Nas 

narrativas deles, os discursos recorrentes são os memorialísticos e os que destacam 

a satisfação pessoal e financeira. 

O Jovem 3 recorre a um exame de vista feito pela mãe, “Pode parecer 

estranho ou até engraçado, mas decidi quando minha mãe foi fazer exame de vista, 

apesar de fazer à muito tempo, eu entrei para ver o que acontecia. Me vi fazendo 

aquilo e decidi na hora.”. Esse jovem revive um fato que constrói se vê “ganhando 

bem, sendo feliz com meu trabalho, ajudando as pessoas.” 
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A lembrança-imagem está presente na narrativa do Jovem 7, que traz para 

seu texto imagens de uma acidente sofrido pelo seu pai. Inclusive, se construindo 

como um sujeito com experiências de vida e que sabe pensar sobre os fatos e a 

partir deles decidir. fizeram-lhe pensar sobre o suas escolhas.  

 
 
JOVEM 7 
Com doze anos de idade, a vida me mostrou algo que, mesmo anos depois, é difícil 
de acreditar. Foi um choque em mim, criança inexperiente com a vida. Recebi a 
notícia que meu pai sofreu um grave acidente. Os médicos afirmavam que seu 
estado era difícil, perdeu muito sangue, passou dias em coma e além disso 
precisava ser cirurgiado na cabeça. Depois de meses de luta, por intermédio de 
Deus e da equipe médica de neurocirurgia, meu pai sobreviveu e hoje vive 
perfeitamente bem. A partir dessa experiência, minha admiração pela medicina e em 
especial pela neurologia só cresce, por isso que minha decisão sólida é cursar 
medicina e poder, assim como o neurocirurgião que salvou meu pai, salvar muitas 
vidas e proporcionar o bem estar do paciente e seus familiares.  
 
 

Vemos uma escolha pautada na memória, mas não de aptidões da infância, 

em um fato que levou a jovem a chegar a tal decisão. Enquanto o Jovem 3 vê sua 

memória como algo engraçado e constrói seu discurso pautado nisso, a Jovem 7 

traz uma situação comovente para embasar sua construção discursiva. Enquanto o 

Jovem 3 busca mostrar uma decisão a partir de uma coisa corriqueira, a Jovem 7 

busca essa construção com um fato trágico.  

Inclusive, com relação à parte financeira, a Jovem 7 faz uma crítica a escolha 

da Medicina meramente pautada na remuneração, pois  

 
 
JOVEM 7 
Muitos pretendem cursar apenas devido ao status social e o alto salário, porém não 
adianta ser um profissional só porque será bem remunerado, antes de tudo deve 
prevalecer a satisfação pessoal. Eu espero realmente que, se um dia conquistar o 
posto de neurocirurgiã, possa levar alegria as pessoas, remover suas dores, 
transmitir segurança e tranquilidade e principalmente ser humana com o próximo. 
 
 

Para ela, o fato de desempenhar o papel da melhor maneira possível é mais 

relevante do que a remuneração recebida por isso. Porque os altos salários 

recebidos não devem se sobrepor ao exercício da profissão, principalmente de sua 

parte humanística. 
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Mesmo acreditando que gostar de cálculos lhe deixa apto para área das 

engenharias, o Jovem 5 decidiu fazer Medicina por gostar de Biologia e ter domínio 

de Química. Essa noção de papel profissional a ser desenvolvido a partir dos 

componentes do currículo escolar é bem marcante entre os jovens. Existe uma 

crença de que quando se é bom em uma disciplina como Matemática, logo se deve 

fazer engenharia. Quando se identifica com Língua Portuguesa, o sujeito já pode 

pensar em Direito.  

 
 
JOVEM 5 
A profissão que eu exercerei é de médica pediatra. A escolha foi essa porque apesar 
de gostar de cálculos, não identifico com o curso de engenharia, então notei que 
gosto da parte de biologia e tenho dominio de química, foi nesse momento que o 
curso de medicina entrou em minha vida. Vi que a profissão é boa, minha família me 
motivou na escolha sempre apoiando. 
 
 

A identificação com os componentes curriculares motivou o Jovem 5, mas 

também o fato de a família lhe apoiar. O apoio da família é importante para seis 

jovens pesquisado. Em números percentuais, se sentir apoiado pela família aparece 

como um fator decisivo para a escolha da profissão para 29% dos jovens 

pesquisados. 

Ainda tratando de números, o fator “ajudar as pessoas” está presente em 

33% das narrativas. Se considerarmos apenas os que escolheram a Medicina como 

profissão, esse número sobre para 75%. Ou seja, os jovens, vivam ou não o que 

estão a falar, esperam exercer a profissão com intuito de auxiliar o próximo. Vejamos 

que o Jovem 3 disse que o seu desejo é se ver “ajudando as pessoas.”, o Jovem 5 

acha a área bonita e que “ajudarei as pessoas”, a Jovem 7 afirma que quer exercer 

uma profissão que “possa levar alegria as pessoas, remover suas dores, transmitir 

segurança e tranquilidade e principalmente ser humana”.  

 
 
JOVEM 9 
Para mim, a Medicina é a mais bela ciência já desenvolvida, pois nos permite cuidar 
e ajudar o próximo nos momentos de dificuldades. É ela que permite aliviar e, muitas 
vezes, acabar com o sofrimento das pessoas. Ser médico é a melhor maneira de 
estar próximo ao outro. Medicina é, além de uma ciência, uma arte que envolve 
amor e vocação. 
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JOVEM 18 
Em um mundo cujo mal é o individualismo, em uma sociedade em que se revela a 
escassez do sentimento cooperativo, acho importante cultivar e fazer difundir o 
pouco da sensibilidade humana que nos resta. E essa profissão não só permite isso, 
como evidencia que toda gratidão pode ser vista no sorriso de alguém que se sente 
seguro ante os cuidados médicos 
 
 
JOVEM 20 
Quando eu finalmente me formar, espero poder realizar o meu maior sonho dentro 
da Medicina: ajudar as pessoas, poder fazer um bem à elas. Espero também fazer 
parte de um grupo de médicos dedicados, que realmente amem o que estão 
fazendo, para mudar de uma vez por todas este cenário atual de médicos 
irresponsáveis, que não têm amor à Medicina, muito menos às pessoas. 
 
 

O Jovem 9 vê a medicina com vocação, um chamado. O tal chamado que a 

Jovem 14 diz “NUNCA!” ter recebido. O Jovem 18 critica o individualismo vivenciado 

pela sociedade e a Jovem 20 a irresponsabilidade de como algumas pessoas 

exercem seu papel. 

O sentimento de ajuda é antes de tudo um sentimento de identificação com o 

outro. No dizer de Maffesoli (2014), esse sentir faz parte da aura estética que une as 

tribos e que suscita a experiência ética, a ação ética. 

 
 
De alguma forma, existe alguma ajuda por força das circunstancias. Não se 
trata de um puro desinteresse: a ajuda dada pode sempre ser ressarcida no 
dia em que se tiver necessidade dela. Mas, agindo assim, cada um está 
inserindo em um processo de correspondência, de participação, que 
privilegia o corpo coletivo. (p. 45) 
 
 

Para o autor, as ações cooperativas são fruto de respostas. Sendo assim, as 

atitudes tomadas geram respostas. Portanto, não há um desinteresse na ajuda. Há a 

busca de respostas, de possíveis ajudas futuras.  

Diferentemente dos jovens até aqui analisados, a Jovem 13 não escolheu 

Medicina. Ela pretende exercer a profissão em virtude da imposição feita pela mãe, 

que não aceitou de modo algum o que ela queria. 

 
 
JOVEM 13 
Eu sempre gostei de história, acho fascinante estudar as marcas que o homem 
deixou e ainda deixa ao longo do tempo tanto que me lembro de um dia falar para 
minha mãe que eu queria ser professora de história, ela na hora respondeu que não 
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pagava colégio caro para ver a filha virar professora. Então acabei descartando a 
idéia. 
 
 

Na narrativa, é possível observar que o discurso da mãe é que Medicina traria 

um retorno financeiro que as profissões escolhidas pela filha não daria. Ser 

professora para a mãe desmerece a formação proporcionada por um investimento 

financeiro alto. 

Vejamos que a jovem faz uma segunda tentativa para fazer aquilo que é o 

que ela gostaria de exerxer: 

 
 
JOVEM 13 
Quando tive acesso a filosofia e sociologia me identifiquei com as matérias e gostei 
de discuti-las e estuda-las até que, no 2º ano, decidi ser psicóloga, eu me via (ainda 
vejo) nessa profissão, meus pais no começo apoiaram mas depois descobriram que 
na nossa região não havia faculdade federal para o curso e nem mercado de 
trabalho. Sendo assim, no 3º ano minha mãe me informou oficialmente que ela 
queria que eu fizesse era medicina , para assim (devido ao alto salário e de sempre 
ter mercado de trabalho) eu possa ter uma boa vida e um futuro estável. Acabei que 
me decidindo em medicina. 
 
 

O que a narrativa da Jovem 13 deixa evidente é que se ela tivesse escolha, 

não faria Medicina. E, pelo seu desejo, faria Psicologia. Mas, sem apoio, resolveu 

acatar a decisão, que se pauta no salário e na empregabilidade. 

Para concluir o tópico “Medicinaer”, vejamos o Jovem 8 escolheu Medicina 

Veterinária e justifica com a sua paixão por bichos. “eu quis porque sou apaixonado 

por bichos”. A paixão é um dos motivos, mas não o mais relevante, pois o jovem 

afirma que “quem mais me motivou me motivou para que eu cursasse esse curso 

foram os meus pais, pois viram que é um curso bom e que eu me interesso por ele.” 

Dentre as coisas que o jovem quer da profissão “é salvar vidas de animais”. 

Logo em seguida, afirma que pretende “viver bem financeiramente capaz de 

sustentar a mim e a minha família”. Ou seja, quer fazer o que gosta e ser bem 

remunerado para isso. 

A questão financeira é bem presente nas narrativas, pois 65% dos jovens 

apontam a questão financeira como algo que motivou a sua escolha.  
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4.2.7 A escolha pelo curso de Nutrição  

 

Os motivos da escolha pela Nutrição não se distancia dos demais, pelo 

contrário corrobora com o outros discursos que buscam com a profissão uma 

situação financeira agradável.  

 
 
JOVEM 12 
[...] cheguei a conclusão de que quero ser nutricionista, logo me identifiquei muito 
com o curso e no que ele pode proporcionar as pessoas. O fato de poder ajudar a 
sociedade na questão da saúde, me motivou muito, já que é algo essencial da nossa 
vida. Tive uma influência muito grande da minha prima, para eu começar a ter 
interesse no curso de nutrição. Admiro-a tanto que comecei a pensar em seguir o 
mesmo caminho que ela. [...] Durante minha atividade profissional espero poder 
ajudar as pessoas e também espero receber um salário que dê para eu me manter. 
 
 

A necessidade de se manter que aparece nas narrativas é fruto do discurso 

social de que para se fazer o que quer é preciso antes pagar as contas. As contas 

aparecem em primeiro lugar, antes do ser livre, porque para o mundo onde é o 

capital que determina as ações dos sujeitos, primeiro ele precisa ser útil, movimentar 

esse capital. 

 

 

4.2.8 Psicologia como opção 

 

A escolha pela Psicologia aparece em virtude de o Jovem 19 se “interessar 

por matérias como filosofia e sociologia, acredito ser pertinente querer cursar 

psicologia.”. Isso posto, esse jovem não fala do que espera da profissão, além de 

atender as pessoas que necessitem do serviço. 

Entretanto, ele parece ter selecionado tal caminho porque precisa desse 

apoio.  

 
 
JOVEM 19 
O terceiro ano do Ensino Médio, sem dúvidas, é o que provoca mais ansiedade: a 
busca por revisar todas, ou quase todas, as matérias do Ensino Médio é a causa. 
Um “vestibulando” ansioso, sobre tudo, busca uma boa pontuação no ENEM.  
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A estudante falar de algo que sente. A ansiedade está presente na vida dela e 

por isso ela quer ajudar aos outros. Essa iniciativa é a retribuição do que lhe fizeram, 

segundo Maffesoli (2014). Tal postura pode se configurar também como o desejo 

que lhe façam. De um modo geral, os jovens buscam ser apoiados pela família; 

conseguir uma vida financeira estável; satisfação pessoal, 30%; e satisfação 

profissional, 35%. 

 

 

4.3 CASO EU NÃO CONSIGA 

 

Em “Caso eu não consiga”, analisaremos as narrativas dos jovens acerca 

impossibilidade de poder fazer aquilo que planejou. Como cotidianamente há a 

necessidade da existência de um “Plano B”, uma segunda saída, visamos neste 

tópico nos deter ao que os jovens dizem a esse respeito. 

Os jovens nessa categoria se apresentam da seguinte maneira: 4 jovens 

dizem escolher trabalhar caso não ingressem na faculdade e 19 afirmam que 

continuarão estudando, consigam ou não o curso pretendido.  

Encurtar ou alongar o caminho para a entrada no mundo do trabalho parece 

ser uma seleção, entretanto são os dois caminhos a ser seguidos. Se relembrarmos 

a LDB, lá, diz que o jovem pode, ao concluir o EM, continuar estudando para depois 

se inserir no mundo do trabalho ou trabalhar. E é assim que é. Então, o jovem 

trabalha depois de um processo de formação ou sem.  

 

 

4.3.1 Encurtar caminhos 

 

O “encurtar” que intitula este subtópico diz respeito à inserção imediata do 

jovem no mundo do trabalho, para suprir uma necessidade de remuneração ou 

mesmo de não ficar desocupado, ocioso. Isso porque o discurso da ociosidade é 

recorrente. Afinal, “se não estuda, tem que trabalhar”. 

Esse estudar da voz social necessariamente não afirma onde e nem como se 

deve estudar. Nem o ensino e nem a aprendizagem está restrito a um espaço. 

Principalmente institucionalizado. No entanto, é comum de pensar tais atos como 

restritos a tais locais. 
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Vejamos que mesmo não tento nada em mente, o Jovem 1 pretende 

continuar a estudar. Mas cogita a possibilidade de se inserir no mundo de trabalho, o 

que é para ele uma ocupação. Para ele, um tempo sem participar da educação 

formal se configura como desocupação. Ele afirma que continuará estudando de 

qualquer forma. Entretanto, caso não seja uma formação institucionalizada, 

precisará se ocupar. 

 
 
JOVEM 1 
Se eu não conseguir alcançar o curso que eu escolher eu não desistirei, irei procurar 
uma ocupação, mas continuarei com meus estudos até me realizar. 
 
 

O discurso de desocupação está presente também na narrativa dos Jovens 4 

e 14. O primeiro, caso comece a cursar a graduação pretendida, conciliará estudos 

preparatórios e trabalho no comércio da família, e o segundo conseguirá um 

emprego até ingressar na graduação. 

 
 
JOVEM 4 
Se eu não passar no curso que desejo pretendo estudar mais um ano e tentar 
novamente e enquanto isso trabalhar no comércio da família. 
 
 
JOVEM 14 
Imprevistos acontecem e eu posso não passar para o curso que eu quero (o que 
basicamente leva o plano principal por água abaixo. Sabe? Aquele de ser bem 
sucedida, fazer um trabalho magnífico e marcante). Então me restam: a) escolher 
outro curso da área de exatas e cursá-lo enquanto espero o próximo vestibular e b) 
conseguir um emprego e trabalhar até o próximo vestibular. 
 
 

Para a Jovem 6, não lhe agrada ter apenas um plano que seria fazer 

graduação. Ter outros planos significa ter um emprego, seja por meio de concurso 

público ou não. 

 
JOVEM 6 
Nunca gostei de ter apenas um plano em minha vida, portanto, caso eu não passe 
ano que vem em engenharia, eu irei fazer concurso para o INSS e procurarei um 
emprego para me sustentar e depois comprar um local para morar. 
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Essa jovem busca estabilidade, pois já pensa em ter um lugar para morar 

comprado. Ela, assim como os demais que disseram querer se inserir no mundo do 

trabalho logo, tratam essa como se fosse algo positivo e não percebem que se 

inserir no mundo do trabalho prematuramente nega-lhes a oportunidade de 

formação que lhes proporcionará uma maior possibilidade de competir e conseguir 

um papel de maneira mais digna. Contudo, Mészáros (1995, apud Antunes, 2014, p. 

26) firma que “[...] a força de trabalho total da humanidade se encontra submetida 

[...] aos imperativos alienantes de um sistema global de capital”. 

 

4.3.2 Alongar caminhos 

 

Alongar, neste subtópico, aumentar o caminho simplesmente, ou mesmo 

seguir o curso da formação para somente depois acessar outras vererdas. Essa 

maior distância a ser percorrida implica em um maior tempo de formação e em mais 

possibilidade de competição. Ou seja, se inserir no mundo do trabalho 

desenvolvendo o papel desejado para si.  

Entre os estudantes que acreditam que continuar estudando é próximo passo 

a ser dado em seus percursos de vida, há aqueles se dispõe a mudar de curso, caso 

não sejam bem-sucedido em sua primeira escolha; e há aqueles que não veem a 

possibilidade de mudar. 

Vejamos o que dizem os jovens que se mostram dispostos a exercer outra 

profissão. Para facilitar a análise, usaremos a profissão escolhida ao lado do nome 

de identificação. Três jovens, ao pensar na possibilidade, escolhem profissões da 

mesma área. 

 
 
JOVEM 2 - ARQUITETURA 
Caso meu rendimento não dê para entra nesse curso, colocarei Designer como 
segunda opção, e se ambas venha a dar errado, tenho como terceiro plano fazer 
cursinho para conseguir entra em um dos cursos que eu almege. 
 
 
JOVEM 5 MEDICINA 
Caso eu não tenha um desempenho positivo na primeira escolha profissional tenho 
outro plano, onde irei buscar de fazer tudo, para que essa escolha seja a certa. Essa 
nova escolha e cursar farmácia. 
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JOVEM 20 MEDICINA 
Mas se por acaso eu não puder exercê-la, pretendo seguir carreira em alguma 
profissão na área da saúde. De preferência enfermagem, pelo fato de estar mais 
próxima com a Medicina e de ter especialização na área que eu amo, que é 
Obstetrícia.   
 
 

O Jovem 2, faz a opção por Designer, que é similar a Arquitetura. O Jovem 5 

opta por Farmácia, haja vista que está da saúde, assim como o Jovem 20, que 

prefere Enfermagem com um segundo plano.  

O Plano B do Jovem 8 e do Jovem 19, se invertem. Enquanto o Jovem 8 quer 

cursar Medicina Veterinária e teria como segunda opção Psicologia ou Enfermagem, 

O Jovem 19 quer Psicologia e tem Medicina Veterinária como plano seguinte. 

 
 
JOVEM 8 MEDICINA VETERINÁRIA 
Agora, caso eu não consiga ser aprovada para o curso desejado durante esse 
primeiro momento, tenho planos de cursar outra faculdade se eu passar nela e não 
passar na medicina veterinária, que é psicologia ou enfermagem que estão na minha 
lista de espera. 
 
 
JOVEM 19 PSICOLOGIA 
Embora animais me instiguem, o curso Medicina Veterinária é minha última opção. 
Caso eu não alcance meu objetivo com o curso de Psicologia, tentaria outra vez, no 
próximo ano. Contudo, mudam-se os tempos, mudam-se as “vontades”. Caso meu 
objetivo mude, Medicina Veterinária é o que optaria fazer. 
 
 

Com relação aos jovens que não vislumbram um plano dois, a persistência 

seria uma característica marcante em suas narrativas. A Jovem 3, que pretende 

fazer Medicina, diz que “[...] eu não me vejo fazendo outra profissão, portanto, caso 

eu não seja aprovada, eu vou tentar até conseguir, fazendo cursinho e estudando 

em casa até lá.”. A Jovem 7, que pretende fazer o mesmo curso, faz a afirmação 

“Caso não seja aprovada no curso de medicina nas primeiras tentativas, irei me 

dedicar mais e procurar me preparar melhor para a próxima batalha.”. O continuar 

tentando aparece nos demais jovens desse curso. 

 
 
JOVEM 9 MEDICINA 
Caso eu não consiga ser aprovada para o curso que desejo, continuarei tentando, 
pois não existe outra profissão que substitua, para mim, a Medicina. 
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JOVEM 13 MEDICINA 
Se eu não for aprovada do primeiro, planejo entrar em outro curso e continuar a 
estudar a te conseguir medicina. 
 
 
JOVEM 18 MEDICINA 
E não há outro plano caso que não consiga um resultado positivo rapidamente, uma 
vez que no nosso vocabulário, não conhecemos o significado de desistência. 
 
 
JOVEM 22 MEDICINA 
[...] não espero um resultado surpreendente neste ano, pois, não posso dar 
dedicação exclusiva ao vestibular devido às atividades escolares, mas espero que 
no caso de não alcançar meu objetivo neste ano, vou me dedicar mais no próximo, 
já que não terei de me preocupar com outros assuntos. 
 
 

Essa perseverança existente nos fragmentos anteriores não é uma 

especificidade da Medicina. Os estudantes que visam á área das engenharias 

comungam do mesmo sentimento, assim como o estudante que planeja trabalhar 

com Nutrição.  

 

 

JOVEM 10 ENGENHARIA MECANICA 
No caso de não conseguir engressar imediatamente na universidade eu não 
pretendo mudar de curso ou entrar em algum curso semelhante. Meu plano é 
continuar me esforçando para tentar conseguir entrar nessa área. 
 
 
JOVEM 11 ENGENHARIA MECANICA 
Caso eu não passe por meio do ENEM o ano que vem, continuarei tentando passar 
no curso. Não tenho outra profissão que eu goste mais. 
 
 
JOVEM 15 ENGENHARIA ELÉTRICA 
[...] não pretendo entrar em outro curso e sim continuar estudando, em casa, até o 
próximo exame de seleção e tentar atingir a nota necessária para poder entrar em 
Engenharia Elétrica na UFPB. 
 
 
JOVEM 12 NUTRIÇÃO 
Caso eu não consiga ser aprovada no curso que quero, desejo fazer cursinho de 
preparação, para intensificar meus estudos, e me dedicar inteiramente aos estudos, 
já que isso garante o meu futuro. 
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Há entre os estudantes um que persiste em seu plano, mas pensa em entrar 

logo na faculdade e se transferir para o curso pretendido dentro da própria 

instituição. Para o Jovem 17, Engenharia Civil, “Caso não consiga meu objetivo, o 

meu plano reserva seria cursar matemática e posteriormente transferir o curso para 

a faculdade que eu quero, mas se Deus quiser não será preciso isto, serei chamado 

logo para minha primeira opção.”. E existe aquele que não tem o primeiro plano, 

mas se assegura no segundo, pois o Jovem 21, afirma não saber qual é a profissão 

exercer, mas caso as coisas não dêem certo, “Agora caso não me saia bem nesse 

enem meu meio seria ser professor de matématica, não é o curso que desejo, mas 

gostaria de fazer mesmo sabendo que não ganho tão bem.” 

Além desses discursos, o Jovem 16 e o Jovem 23 não informam essa 

possibilidade de segundo plano, nem com relação ao fato de trabalho, nem com de 

estudar. Mas, como eles concluem as narrativas falando da atuação na profissão 

que quer desempenhar, deduzimos que eles pretendem continuar estudando e 

tentando conseguir os objetivos formulados inicialmente. 
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5 A CESSÃO DA PALAVRA 

___________________________________________________________________ 
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A maior riqueza do homem 

é a sua incompletude. 
Nesse ponto sou abastado. 

Palavras que me aceitam como sou - eu não aceito. 
 

Não agüento ser apenas um sujeito que abre portas, 
que puxa válvulas, que olha o relógio, 
que compra pão às 6 horas da tarde, 

que vai lá fora, que aponta lápis, 
que vê a uva etc. etc. 

 
Perdoai 

Mas eu preciso ser Outros. 
Eu penso renovar o homem usando borboletas. 

Manoel de Barros 
 
 

Os versos de Manoel de Barros falam da incompletude que o eu lírico diz 

sentir como uma das maiores riquezas do homem. Ser incompleto é o que permite 

ao homem buscar. E é essa busca que o motiva a ser, ser sempre mais, ser sempre 

outros. A indefinição do ser é exaltada pelos versos, inclusive no sentido da vida 

cotidiana. O ser é inacabamento, um devir. O eu lírico fala de sua impossibilidade de 

seguir a rotina do dia-a-dia, e pede perdão por isso. Há, na voz lírica, a necessidade 

de ser, e de ser sempre Outros. Esse ser outros seria uma condição humana, tendo 

em vista que desde a sua concepção até o dia de sua morte, em uma visão 

materialista, é possível perceber muitas mudanças. 

O eu lírico fala de um desejo de ser outros que não aquele que faz sempre as 

mesmas coisas. Esse desejo do eu lírico nos remete a quantidade de máscaras que 

podem ser usadas na vida social. Da possibilidade de se multiplicar para se sentir 

inteiro, como diz Álvaro de Campos, heterônimo de Pessoa, “Multipliquei-me, para 

me sentir,/Para me sentir, precisei sentir tudo".  

Essas máscaras são o modo de participar das tribos, são as possibilidades 

variadas de ser no mundo contemporâneo, haja vista que o sujeito desenvolve 

diferentes papéis sociais, pertencendo assim a várias tribos, dada a quantidade de 

grupos aos quais se filiam. 

O sentimento de pertença que Maffesoli (2014) fala com relação às tribos, é o 

laço sentimental existente entre as pessoas, por exemplo, que habitam o mesmo 

bairro e vivem as experiências de ali coexistirem; que frequentam os mesmos bares, 

os mesmos cafés; que gostam de vestir roupas semelhantes; que compartilham o 

afeto pelos animais; que frequentam a mesma igreja; que compartilham as mesmas 
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crenças. É um sentimento que une e que faz o indivíduo se identificar no outro, com 

o outro. 

As tribos, assim como os seres humanos, são mutáveis, se constroem e 

desconstroem, aparecem e desaparecem com o dinamismo social. Esse dinamismo 

não nos permite pensar mais em uma juventude, mas em juventudes, dada a 

quantidade imensurável de experiências vividas pelos jovens, de suas significações 

e compreensões. Nesse sentido, não podemos pensar a juventude como algo 

referente à idade, pois sujeitos diferentes podem ter a mesma idade, o que não 

implica que eles tenham as mesmas ações, as mesmas valorações, os mesmos 

pontos de vista, as mesmas vivências e expectativas de vida. 

Com o intuito de compreender o discurso do jovem acerca do seu papel 

profissional a ser desempenhado no mundo do trabalho, precisamos passar por 

alguns caminhos que, enfim, nos levaram às respostas dos questionamentos 

formulados para esta investigação. Podemos, então, a partir das respostas a essas 

questões, dizermos de nossa compreensão, falarmos de nosso objetivo atingido. 

Vemos nas respostas dadas à primeira questão, “Diante das possibilidades 

que o jovem tem, aparentemente tem, qual o papel profissional escolhido para ser 

desempenhado?, que os jovens aparecem em suas narrativas falando de suas 

escolhas, ou não escolhas, como sujeitos de suas vidas. Para eles, é possível 

escolher, é possível conseguir chegar a desempenhar o papel profissional desejado. 

Sabemos que essas possibilidades enxergadas pelos estudantes são frutos 

de políticas voltadas para a expansão e o melhoramento da educação e, no caso 

deles, do ensino superior, presentes nos projetos dos últimos governos. Esse olhar 

para o amanhã acontece no hoje porque eles têm visto os investimentos realizados 

no ontem, eles têm os resultados do hoje que mostram os jovens tento a 

oportunidade de formação e, desse modo, poder ser exercer sua cidadania, inclusive 

escolhendo o que quer fazer enquanto profissional.  

Ainda sobre a primeira questão, vemos que dos 23 jovens, apenas dois 

falaram que não tinham nada definido. Entretanto, suas falas estão repletas de 

direcionamentos que não nos dizem qual o papel pretendido por cada um deles, mas 

nos dão informações acerca de quais fatores são para eles relevantes para a 

tomada de tal decisão. Inclusive, há uma diferença pertinente a ser ressaltada 

quando se trata desses dois jovens. O Jovem 1 diz que tentará trabalhar ao concluir 

o EM, ao contrário do Jovem 21 que pretende continuar estudando.  
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Enquanto um fala do trabalho como uma possibilidade para a sua vida, o 

outro vê o ato de estudar como maneira de prosseguir adiante. Vemos, desse modo, 

que a indecisão, a dificuldade em escolher desses jovens existem, mas não são 

tomadas por ele como algo negativo ou definitivo. Ou seja, para esses jovens existe 

possibilidade, ou possibilidades. Essas possibilidades estão presentes nos discursos 

de todos os jovens sujeitos desta pesquisa. Eles lançam um olhar a partir de um 

tempo-presente para um tempo-futuro.  

E, ao identificarmos falarem desse tempo-futuro, de suas escolhas, 

apresentam papéis profissionais que confirmam os dados das pesquisas sobre a 

busca do ingresso nos cursos de bacharelados nas universidades. Sendo que nesta 

investigação todos os estudantes desejam bacharéis, ou seja, 100% dos que 

escolheram.  

A segunda questão da pesquisa, “Quais fatores são relevantes para que o 

estudante opte por uma profissão?”, trata dos elementos pessoais, sociais e 

financeiros que os sujeitos julgam como imprescindíveis para o desenvolvimento de 

seu papel profissional. Os fatores recorrentes nas narrativas são realização 

financeira, realização pessoa e ajudar as pessoas. 19 dos jovens apontam que o 

financeiro foi decisivo para sua escolha. Seguido a isso tem a realização pessoal de 

fazer algo que acredita que gosta, com 10 jovens, e de com isso ajudar as pessoas, 

com 7 jovens.  

Além desses fatores, se destaca, nas narrativas, que o apoio dos familiares 

para que os estudantes se sentissem seguros em suas decisões se mostrou 

recorrente. Dez estudantes disseram que a conversa com familiares e também o 

aval deles fizeram com que suas escolhas fossem realizadas. Desse modo, são os 

aspectos financeiro, pessoal, ajudar ao próximo e o apoio da família que são os mais 

frequentes nas narrativas, o que indica esses fatores como relevantes para esse 

grupo de jovens. 

Na pesquisa ora realizada, observamos alguns aspectos que constituem esse 

grupo como tribo. Seja no que concerne à idade, seja com relação aos locais 

frequentados, eles se apresentam como pertencentes a uma comunidade emocional 

com potência subterrânea. 

Os estudantes fazem parte da tribo juventude, que existe em relação à tribo 

da idade adulta, por exemplo. Nessa comunidade emocional, eles partilham de 

sentimentos que os unem em um grande bloco e que os instigam a ações que visam 
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ao bem coletivo, como a luta pelo passe livre, pelo aumento de vagas no ensino 

superior, entre outras. 

 
 
Ao lado de uma reprodução direta, existe uma reprodução indireta que não 
depende da vontade da vontade dos protagonistas sociais, mas desse efeito 
de estrutura que é o par “atração-repulsa”: a existência de um grupo 
fundamentado em um forte sentimento de pertença necessita, para a 
sobrevivência de cada um, que outros grupos se criem a partir de uma 
exigência da mesma natureza. (MAFFESOLI, 2014, p. 255) 
 
 

Vemos, socialmente, que para pertencer à tribo da juventude é preciso 

experienciar rituais mais dionísicos, no dizer de Mffesoli (2014), porque essa tribo 

traz consigo a necessidade de conhecimento do corpo, da diversão, da liberdade, 

elementos que para pessoas na idade adulta seriam atitudes irresponsáveis. Isso se 

confirma nos comentários sobre um jovem que não teve/tem nenhuma dessas 

experiências, nos quais há afirmação de que “parecem velhos”. Do mesmo modo, 

pessoas que passam da média da idade estabelecida para a juventude e 

permanecem com as mesmas experiências são chamadas “às responsabilidades da 

vida”. 

Outras duas tribos de pertencimento desses jovens é a escolar e a do terceiro 

ano do EM. Eles frequentam uma escola, e isso já os faz se integrar a essa tribo, 

mas com um fator que os distingue, ser aluno concluinte, que, por pertencer a essa 

tribo, vive o último ano na escola. Esses alunos têm atitudes de pertencimento, mas 

já contemplam, muitas vezes de maneira saudosista, a sua partida. Segundo 

Maffesoli (2014, p. 254), “no interior de um bairro encontramos a existência de uma 

série de clubes; os reagrupamentos de amigos se fazem dentro de um perímetro 

bem preciso.”.  

Com relação a terceira e última questão de pesquisa, “Como o sujeito constrói 

seu discurso acerca das representações profissionais no mundo do trabalho?, 

entender os recursos usados pelos jovens na construção de suas narrativas, tanto 

para expor suas escolhas, quanto para justificá-las nos possibilita fechar esse 

capítulo para, então, ceder a palavra aos demais sujeitos que dialogarão com este 

trabalho. 

A tribo do terceiro ano, nas narrativas, se evidencia como envolvida pelo 

sentimento comum de indecisão e da necessidade de escolha. Além disso, confirma-

se como uma comunidade emocional, cuja questão financeira funciona como sua 
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potência subterrânea, haja vista que é esse fator o mais frequente na lista de 

motivações dos estudantes. “Aquilo que nos une a um lugar, lugar que é vivido em 

conjunto com outros” (MAFFESOLI, 2014, p. 230), lugar esse ocupado pelos 

estudantes enquanto sujeitos no espaço e no tempo. 

Muito embora, para Maffesoli (2014), os jovens vivenciem um momento de 

declínio do individualismo, o que faz com que o sentimento de tribo se reforce, eles 

estão presenciando também um momento de crise do capital e suas reformulações 

para continuar a se desenvolver, sendo uma das alternativas para essa recuperação 

a exclusão desses jovens, ou mesmo a inserção deles no mundo do trabalho com 

condições precárias. 

Vemos assim, duas forças em ação, uma que une e outra de separa. 

Enquanto que a sociedade das tribos se constitui de grupos e deixa de lado o eu 

para viver a identificação como nós, essa mesma sociedade sente a cobrança do 

capital para que cada sujeito ocupe seu lugar, assuma seu papel, viva a sua vida. 

Ou seja, o capital exige a ocupação de um lugar individual, a representação de um 

papel profissional, e o viver a vida individual, tudo para que seja mantida a sua 

vigência.  

Vejamos que os jovens reconhecem-se enquanto sujeitos sociais em 

construção e que por esse motivo objetivam ser outros, como no poema introdutório 

desde capitulo. Essa busca pelo ser outro não nega a eles a evidência do que são, 

mas nos mostra o quanto eles têm a mudança como certeza. E, por esse motivo 

dizem qual caminho querem trilhar.  

São muitos motivos que levam esses estudantes a tal certeza. Temos acesso 

a apenas alguns que eles decidiram nos contar. A vontade de ajudar pessoas é 

frequente nas narrativas e nos possibilita ver a manifestação da aura existente entre 

os componentes dessa tribo, pois a forma de sentir pela coletividade, o sentimento 

comum existente caracteriza uma tribo. 

Todavia, as imposições do capital à socialidade a maneira de pensar e agir. 

Pensar a serviço dele e agir para o seu desenvolvimento. Submetendo à classe 

trabalhadora a situações de trabalho precarizadas, remunerações inadequadas, 

direitos desrespeitados, desemprego, exclusão entre outras, é uma realidade 

vivenciada pelos jovens brasileiros. Por isso, a necessidade de formação para que a 

inserção não ocorra de maneira a promover uma justa concorrência entre eles. 
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Os jovens, diante dessas possibilidades, veem a formação como a saída para 

a inserção no mundo do trabalho da melhor maneira. A formação, nesse sentido, se 

configura como garantia para concorrer e uma certeza de participação. 

Assim, os jovens da Medicina, do Direito, da Arquitetura, da Psicologia, da 

Biotecnologia, das engenharias, da Nutrição, ou de qualquer outra área que 

quisessem ter escolhido desejam poder participar da vida em sociedade, podendo 

desempenhar o papel profissional selecionado dentre tantos os outros que já 

desempenha e desempenhará. Para isso, estão dispostos a trabalhar e a estudar 

para que isso seja possível. Eles estão disposto, principalmente, a estudar, pois, 

para eles, essa é uma maneira de poder se inserir em mundo extremamente 

competitivo, que a formação é um diferencial para que eles possam vivenciar as 

experiências do mundo do trabalho. 
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Apêndice A – Instrumento 01 da pesquisa – Folha para a produção textual 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: LINGUÍSTICA APLICADA 

LINHA DE PESQUISA: LINGUAGEM E PRÁTICAS SOCIAIS 

ORIENTADORA: DRA. MARIA BERNADETE FERNANDES DE OLIVEIRA 

DOUTORANDA: KLEBIA SELIANE PEREIRA DE SOUZA 

 

PESQUISA: 

CULTURAS JUVENIS E PROFISSIONALIZAÇÃO: 

discursos sobre uma escolha (Título provisório) 

 

INSTRUMENTOS DE PESQUISA 

 

FOLHA PARA A PRODUÇÃO TEXTUAL 

QUESTIONÁRIO SOCIOECINÔMICO  

 

 

Caro (a) participante, gostaríamos de agradecer pela sua contribuição para nesta pesquisa, que trata 

dos discursos dos jovens estudantes do ensino médio acerca da profissionalização. O texto e o 

questionário servem como instrumento de adesão à pesquisa, e a análise desses subsidiará a escrita 

de uma tese de Doutorado do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem, na área de 

concentração da Línguística Aplicada, na linha de pesquisa Estudos de Práticas Discursivas. Ao 

produzir o texto e ao preencher o questionário, você estará concordando em disponibilizar as 

informações fornecidas para a análise e publicação, seja em livros, periódicos ou demais meios de 

divulgação científica. A divulgação dos dados da pesquisa não implica na exposição de sua 

identidade como participante. Portanto, em qualquer uma das atividades de divulgação, seu nome 

será resguardado.  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO 

 

Eu, _____________________________________________________, RG____________________, 

CPF____________________, concordo em participar desta investigação, colaborando para o 

desenvolvimento das pesquisas na área da Linguística Aplicada.  

 

Sendo assim, eu, _____________________________________________________, 

RG____________________, CPF____________________, autorizo a participação de 

________________________________________________________________, 

RG___________________, nesta investigação, colaborando para o desenvolvimento das pesquisas 

na área da Linguística Aplicada.  

 

__________________________________________________________ 

Assinatura do sujeito de pesquisa 

 

__________________________________________________________ 

Assinatura do responsável 

FOLHA PARA A PRODUÇÃO TEXTUAL 

 

Ao escrever o texto, conte-nos como aconteceu/está acontecendo a sua escolha profissional. 
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1. Diga-nos se você já escolheu a profissão que exercerá durante sua vida e como foi que isso 

aconteceu. Quais as facilidades e dificuldades encontradas? 
2. Qual foi a profissão selecionada? 
3. Por que sua escolha foi essa? 
4. O que/quem motivou/influenciou a/na sua escolha? (Perguntou a familiares, leu sobre o assunto, 

o salário é alto, tem status social, dentre outros) 
5. O que você está fazendo para atingir esse objetivo profissional?  
6. O que espera da profissão pretendida?  
7. Caso você não consiga um resultado positivo em sua primeira escolha profissional, você tem 

algum outro plano?  
8. Qual é esse plano? Por quê? 
 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

21.  

22.  

23.  
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8 Seu pai estudou 
 Não estudou. 
 Da 1ª à 4ª série do ensino fundamental 

(antigo primário). 
 Da 5ª à 8ª série do ensino fundamental 

(antigo ginásio). 
 Ensino médio incompleto. 
 Ensino médio completo. 
 Ensino superior incompleto. 
 Ensino superior completo. 
 Pós-graduação. 

9 Profissão do pai____________________ 
 
10 Sua mãe estudou 

 Não estudou. 
 Da 1ª à 4ª série do ensino fundamental. 
 Da 5ª à 8ª série do ensino fundamental. 
 Ensino médio incompleto. 
 Ensino médio completo. 
 Ensino superior incompleto. 
 Ensino superior completo. 
 Pós-graduação. 

10 Profissão da mãe________________ 
 
11 Somando a renda das pessoas que 
moram com você, aproximadamente, a renda 
de sua família é: (Considere a renda de todos 
que moram na sua casa.)  

 Até 1 salário mínimo.  
 De 1 a 2 salários mínimos  
 De 2 a 5 salários mínimos  
 De 5 a 10 salários mínimos  
 De 10 a 30 salários mínimos  
 Nenhuma renda 

 
 

Apêndice B – Instrumento de pesquisa 02 – Questionário socioeconômico 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS DA LINGUAGEM 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO: LINGUÍSTICA APLICADA 

LINHA DE PESQUISA: LINGUAGEM E PRÁTICAS SOCIAIS 

ORIENTADORA: DRA. MARIA BERNADETE FERNANDES DE OLIVEIRA 

DOUTORANDA: KLEBIA SELIANE PEREIRA DE SOUZA 

 

PESQUISA: 

CULTURAS JUVENIS E PROFISSIONALIZAÇÃO: 

discursos sobre uma escolha (TÍTULO PROVISÓRIO) 

 

QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO 

 

 

 

1. Sexo 

 Feminino.  

 Masculino.  
 

2. Gênero 

 Feminino.  

 Masculino.  

 Outro:______________________________ 
 

3. Idade ___________ 

 

4. Você se considera  

 Branco(a). 

 Pardo(a).  

 Negro(a). 

 Amarelo(a).  

 Indígena 
 

5. Você mora atualmente 

 Em casa ou apartamento, com minha família.  

 Em habitação coletiva: hospedaria, pensionato etc.  

 Casa de familiares (  )tio (a) ou (  )avó (ô)) 

 Outra situação 
 

6. Mora com você 

 Pai e/ou mãe 

 Irmãos(ãs) 

 Outros parentes, amigos(as) ou colegas 

 Outra situação 
 

7. Pessoas que moram em sua casa. (Contando com 
seus pais, irmãos ou outras pessoas que moram em 
uma mesma casa). 

 Duas pessoas. 

 Três. 

 Quatro. 

 Cinco. 

 Mais de seis. 
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12 Como e onde é sua casa 

 Própria quitada. 

 Própria financiada. 

 Alugada 

 Cedida 

 Arrendada 

 Em rua saneada.  

 Tem água tratada. 

 Tem eletricidade. 

 Situada em zona rural. 
 

13 Você lê: 

 Frequentemente 

 Às vezes 

 Nunca 
 

14  Você gosta de ler? 

 Não 

 Um pouco 

 Adoro 
 

15 O que você lê: 

 Jornais. 

 Revistas de informação geral  

 Revistas de divulgação científica, tecnológica, filosófica ou artística 

 Revistas de humor, quadrinhos ou jogos. 

 Revistas para adolescentes ou sobre TV, cinema, celebridades  

 Revistas sobre comportamento, moda, estilo e decoração  

 Revistas sobre automóveis, esportes e lazer  

 Revistas sobre saúde  

 Revistas sobre religião  

 Revistas sobre educação e estudos  

 Livros de ficção/literatura  

 Livros de não-ficção e biografias  

 Dicionários, enciclopédias e manuais. 

 Sites e matérias na Internet. 

 Outras coisas: _______________________ 
 

16 Quantidade de livros que lê ao ano 

 Nenhum 

 1 a 4 

 5 a 10 

 10 a 15 

 Mais de 20 
 

17 Cursou o Ensino Fundamental 

 Integral  

 Parcial  

 Escola particular 

  Escola Pública  
 

18 Cursou o Ensino Médio 

 Integral  

 Parcial  
 

 Escola particular 

  Escola Pública  
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ANEXO I- Narrativa do JOVEM 1 

 

Eu ainda não escolhi a minha profissão, ou mesmo a área que desejo atuar, 

isso se deve por conta de uma forte indecisão na hora de escolher algo que eu goste 

e que seja bem remunerado. 

Eu espero que a profissão que eu venha escolher, me traga satisfação 

pessoal, sucesso financeiro e que se dê de modo rápido, pois almejo a minha 

independência o mais rápido possível. Se eu não conseguir alcançar o curso que eu 

escolher eu não desistirei, irei procurar uma ocupação, mas continuarei com meus 

estudos até me realizar. 
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ANEXO II- Narrativa do JOVEM 2  

 

Na reta final do meu ensino médio, decidi optar pela profissão na qual eu 

tivesse interesse que é arquitetura, minha escolha para esse meio vem além da 

minha da minha facilidade com desenhos mais também pela estima que tenho pelo 

design das coisas em geral, como moveis, roupas etc. também procurei pensar em 

algo que me desse um futuro confortável e que eu podesse me divertir ao trabalhar 

passando assim a amar meu trabalho. 

Meus familiares sempre me apoiaram independente da minha escolha é claro 

que por parte de alguns sempre vai haver uma preferência, como é o caso do meu 

padrasto que gostaria que eu fosse engenheiro, mas sempre me orientando que a 

escolha e o futuro seria meu e não dele. 

Procurei muito na internet sobre a profissão para saber a grade disciplinar do 

curso que veio a me estigar ainda mais por ter muitas cadeiras referentes a história, 

que é um disciplina que gosto muito. Além disso me informo das especializações 

que eu poderia optar, me enteressando muito pela área de interiores. 

Caso meu rendimento não dê para entra nesse curso, colocarei Designer 

como segunda opção, e se ambas venha a dar errado, tenho como terceiro plano 

fazer cursinho para conseguir entra em um dos cursos que eu almege. 
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ANEXO III - Narrativa do JOVEM 3 

 

Foi muito difícil escolher a profissão que vou exercerem minha vida inteira. 

Vim pensar no assunto no 2° ano, nessa ano escolhi fazer odontologia mas também 

pensava em engenharia civil (por gastar de exatas), até que no final de 2014 escolhi 

engenharia, mas quando chego o “ano decisivo” escolhi fazer medicina e até hoje 

pretendo fazer o mesmo, não sei exatamente escolhi fazer medicina, um dos 

motivos é por que também gosto da área da saúde. Pode parecer estranho ou até 

engraçado, mas decidi quando minha mãe foi fazer exame de vista, apesar de fazer 

à muito tempo, eu entrei para ver o que acontecia. Me vi fazendo aquilo e decidi na 

hora. Alem disso meu irmão já me vinha perguntando a muito tempo se eu não 

pretendia fazer e eu sempre falava que era a primeira coisa que eu não queria fazer. 

Além de quando eu era criança queria ser pediatra, mas não sabia que era da área 

de medicina muito menos do que se tratava, somente que cuidava de crianças. 

Sempre quando tenho oportunidade eu pesquiso sobre, vejo vídeos de 

pessoas que já fazem, qual a rotina delas, como elas passaram. 

Espero que o que eu decidi seja isso, já que tenho medo de não ser 

exatamente o que eu pensava e não me ver fazendo outra coisa, mas se for isso 

que eu pretendia, me vejo ganhando bem, sendo feliz com meu trabalho, ajudando 

as pessoas. 

Como eu disse anteriormente, eu não me vejo fazendo outra profissão, 

portanto, caso eu não seja aprovada, eu vou tentar até conseguir, fazendo cursinho 

e estudando em casa até lá. 
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ANEXO IV - Narrativa do JOVEM 4 

 

Eu ja escolhi a profissão que desejo exercer durante a minha vida, que é de 

arquiteta. O que me motivou a fazer tal escolha foi meu encontro com a profissão e 

com o curso, ja que me identifico com as matérias do curso e as áreas de trabalho. 

Para conseguir tal objetivo estou estudando para entrar no curso de 

arquitetura, ja pesquisei sobre a profissão, ja conversei com profissionais e 

estudantes. 

Espero poder exercer a profissão de arquiteta e ser bem sucedida. 

Se eu não passar no curso que desejo pretendo estudar mais um ano e tentar 

novamente e enquanto isso trabalhar no comércio da família. 
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ANEXO V - Narrativa do JOVEM 5  

 

A respeito da profissão que exercerei durante a vida já, escolhi. Aconteceu 

pois gosto da área, acho muito bonita no qual, ajudarei as pessoas. Durante minha 

escolha tive dificuldades no entanto, surgiram perguntas como por exemplo: Será 

que a profissão que quero para mim?, O curso e bom?. Mas, também facilidades: 

identifico com o curso, aonde tratarei de vidas, principalmente de crianças. 

A profissão que eu exercerei é de médica pediatra. A escolha foi essa porque 

apesar de gostar de cálculos, não identifico com o curso de engenharia, então notei 

que gosto da parte de biologia e tenho dominio de química, foi nesse momento que 

o curso de medicina entrou em minha vida. Vi que a profissão é boa, minha família 

me motivou na escolha sempre apoiando. 

A partir disso estou fazendo de tudo para alcançar o que quero. Estudo muito 

em casa, faço cursinho, leio sobre, para o resultado ser positivo. Entretanto espero 

que seja a profissão que seguirei, e eu possa ser uma grande médica ajudando 

sempre as pessoas. 

Caso eu não tenha um desempenho positivo na primeira escolha profissional 

tenho outro plano, onde irei buscar de fazer tudo, para que essa escolha seja a 

certa. Essa nova escolha e cursar farmácia. 

 



112 

 

ANEXO VI - Narrativa do JOVEM 6 

 

Demorei muito para escolher a minha profissão. Sempre quis fazer algo por 

amor e não por status ou pelo valor do salário. Para ser sincera procuro ser feliz no 

meu trabalho fazendo aquilo que gosto de fazer. 

Minha profissão escolhida fio fazer arquitetura. Sempre gostei de criar 

modelos de casas, organizar interiores e aproveitar os espaços de um local da 

melhor forma possível, minha imaginação é muito fértil para isso. Infelizmente eu 

ainda não posso cursá-la, porque não quero agora fazer em particular e minha 

situação financeira não permite que eu saia para fazer em universidade federal. 

Portanto, a minha saída foi optar por fazer engenharia civil porque são áreas 

próximas, tem em Cajazeiras sendo federal e eu poderei adiantar algumas 

disciplinas, isso claro se conseguir atingir os pontos que preciso. 

Ninguém nunca influenciou na minha escolha. Meus pais nunca completaram 

o fundamental, e dos meus irmãos serei a primeira a cursar uma faculdade. Então, 

todas as escolhas recaem sobre mim, o que fazer e como fazer, eles apenas dizem 

que eu devo optar por aquilo que goste para depois não me arrepender, e para isso 

eu estou estudando e buscando novas formas de realizar meu sonho. 

O meu objetivo é ser uma profissional realizada e reconhecida. Quero dar o 

meu melhor em tudo que for fazer, para assim ser respeitada na minha área e ter 

sempre parcerias boas. Espero criar vários lugares famosos e sustentáveis e espero 

mais ainda que o meu nome seja conhecido por todos os arquitetos do mundo. 

Busco ser uma mulher poderosa e para isso preciso ser boa naquilo que fizer. 

Nunca gostei de ter apenas uma plano em minha vida, portanto, caso eu não 

passe ano que vem em engenharia, eu irei fazer concurso para o INSS e procurarei 

um emprego para me sustentar e depois comprar um local para morar. Durante esse 

tempo, eu irei estudar para em 2017 poder fazer arquitetura. Talvez nesse mesmo 

ano eu opte por fazer na UFPB, USP ou Unicamp, tudo vai depender de como 

estarei no ano que vem. A única coisa que sei é que arquitetura é o meu sonho e 

que lutarei muito para um dia ser chamada de arquiteta. Essa é a minha realização 

profissional. 
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ANEXO VII - Narrativa do JOVEM 7 

 

Escolher minha profissão parecia algo fácil até os dez anos de idade. Queria 

ser bióloga, pois sempre gostei do contato direto com a natureza e seus elementos, 

sejam eles animais, plantas ou quaisquer outros. No entanto, fui crescendo, 

amadurecendo e descobri que essa não seria mais a profissão que eu pretendia 

seguir. Desde então, não tinha mais em mente outra profissão, talvez fosse cedo 

demais para pensar o que devo cursar, portanto, decidi apenas que a vida em si me 

conduzisse a essa escolha. 

Com doze anos de idade, a vida me mostrou algo que, mesmo anos depois, é 

difícil de acreditar. Foi um choque em mim, criança inexperiente com a vida. Recebi 

a notícia que meu pai sofreu um grave acidente. Os médicos afirmavam que seu 

estado era difícil, perdeu muito sangue, passou dias em coma e além disso 

precisava ser cirurgiado na cabeça. Depois de meses de luta, por intermédio de 

Deus e da equipe médica de neurocirurgia, meu pai sobreviveu e hoje vive 

perfeitamente bem. 

A partir dessa experiência, minha admiração pela medicina e em especial 

pela neurologia só cresce, por isso que minha decisão sólida é cursar medicina e 

poder, assim como o neurocirurgião que salvou meu pai, salvar muitas vidas e 

proporcionar o bem estar do paciente e seus familiares. A minha escolha foi motivo 

de debate na família. Meus pais sempre admiraram o curso de engenharia civil e me 

influenciavam à cursá-lo. No entanto, depois de perceberem que o meu real sonho é 

a neurologia, passaram a me apoiar. 

A medicina sempre representou uma profissão de importância social, já que é 

a responsável por garantir a saúde dos indivíduos. Muitos pretendem cursar apenas 

devido ao status social e o alto salário, porém não adianta ser um profissional só 

porque será bem remunerado, antes de tudo deve prevalecer a satisfação pessoal. 

Eu espero realmente que, se um dia conquistar o posto de neurocirurgiã, possa levar 

alegria as pessoas, remover suas dores, transmitir segurança e tranqüilidade e 

principalmente ser humana como próximo. Caso não seja aprovada no curso de 

medicina nas primeiras tentativas, irei me dedicar mais e procurar me preparar 

melhor para a próxima batalha. Um sonho sólido não se desfaz no ato de acordar 

para a realidade. 
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ANEXO VIII - Narrativa do JOVEM 8 

 

A escolha de minha profissão foi algo difícil e confuso, mas felizmente já a 

escolhi. Ela é medicina veterinária, e eu a quis porque sou apaixonado por bichos. 

Quem mais me motivou para que eu cursasse esse curso foram meus pais pois 

viram que é um curso bom e que eu me interesso por ele. Por enquanto não estou 

fazendo quase nada para atingir esse meu objetivo profissional já que escolhi a 

profissão a pouco tempo. Nessa profissão eu espero muitas coisas e uma delas é 

salvar vidas de animais e poder viver bem financeiramente capaz de sustentar a 

mim e a minha família. Agora, caso eu não consiga ser aprovada para o curso 

desejado durante esse primeiro momento, tenho planos de cursar outra faculdade se 

eu passar nela e não passar na medicina veterinária, que é psicologia ou 

enfermagem que estão na minha lista de espera. 
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ANEXO IX - Narrativa do JOVEM 9 

 

Escolher um futuro profissional é um processo complexo, principalmente a 

partir do momento em que ingressamos no Ensino Médio, pois essa é uma etapa 

decisiva, uma vez que passamos a projetar nosso futuro de uma forma mais 

concreta. Eu já decidi qual profissão exercerei durante a minha vida: Medicina. Essa 

escolha não foi feita ao acaso. Para mim, a Medicina é a mais bela ciência já 

desenvolvida, pois nos permite cuidar e ajudar o próximo nos momentos de 

dificuldades. É ela que permite aliviar e, muitas vezes, acabar com o sofrimento das 

pessoas. Ser médico é a melhor maneira de estar próximo ao outro. Medicina é, 

além de uma ciência, uma arte que envolve amor e vocação. Alguns escolhem 

visando às felicidades proporcionadas, principalmente no que se refere ao retorno 

financeiro que lhe será trazido. Outros, por influencia familiar. No meu caso, eu 

escolho por amor! Por amor ao outro, por amor à vida.  

Muitos comentam sobre o quão difícil será, sobre o longo período de estudo, 

sobre as dificuldades que aparecerão, sobre a pressão que poucos suportariam. No 

entanto, penso que qualquer profissão exige bastante estudo e competência, não 

sento isto um privilégio do médico. O simples fato de ajudar o próximo, por si só, 

justifica a dedicação de anos, a pressão e as dificuldades. 

Do meu futuro profissional, eu espero que seja gratificante, no sentido de 

salvar vidas e poder ver a felicidade do outro em se sentir curado do que antes lhe 

fazia mal. Quero que a Medicina me proporcione momentos alegres, de modo que o 

sorriso do outro seja o motivo do meu sorriso. Sei que as dificuldades da profissão 

sempre existirão, principalmente em um país injusto como o nosso, onde a estrutura 

de saúde é precária. 

Caso eu não consiga ser aprovada para o curso que desejo, continuarei 

tentando, pois não existe outra profissão que substitua, para mim, a Medicina. 
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ANEXO X - Narrativa do JOVEM 10 

 

A escolha de uma profissão para um jovem nunca é fácil, existem muitas  

coisas que devem ser consideradas e analisadas nesse trajeto, pois tal decisão é 

vital para aquilo que os jovens irão exercer pelo resto da vida. 

Pessoalmente, minha opção de profissão já foi escolhida, mesmo que eu 

tenha tido muitas dúvidas. Decidi seguir no ramos da engenharia mecânica. Tal 

escolha se deu pois tenho uma grande atração por mecanismos, máquinas e robôs, 

sendo que isso é advindo desde a minha infância.  

Eu não fui influenciado por pessoas, parentes ou amigos, já que ninguém 

próximo a mim sequer sabia do que se tratava essa profissão. Assim maiores 

influências formam os brinquedos que eu tinha quando era criança que acabaram 

por despertar um prazer por construções. 

A profissão tem uma remuneração inicial boa e que dependendo daquilo em 

que irei me especializar pode aumentar. Para alcançar essa profissão pretendo 

apenas estudar para tentar ingressar na universidade desejada. 

Ao fim dessa espero poder trabalhar em uma profissão que me agrade e que 

não torne a experiencia de trabalho em algo forçado ou penoso para mim. Desejo 

acima de tudo conseguir ser feliz com meu futuro trabalho para que possa crescer 

dentro dele. 

No caso de não conseguir engressar imediatamente na universidade eu não 

pretendo mudar de curso ou entrar em algum curso semelhante. Meu plano é 

continuar me esforçando para tentar conseguir entrar nessa área. 
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ANEXO XI - Narrativa do JOVEM 11 

 

A profissão que escolhi é a engenharia mecânica pelo fato de poder se 

especializar na área de construção de carros e montadoras de peças. Minha 

motivação maior vem desde criança, sempre tive fascinação por veículos; inclusive, 

meu pai explicava as partes dos carros e outros tipos de instrumentos de 

locomoção. Com isso, ao chagar no 3º ano do médio fiz pesquisas a respeito da 

profissão e encontrei propostas de salários bem satisfatórias. 

O que mais espero da profissão é trabalhar com o que gosto e exercer o meu 

ofício com reconhecimento. Caso eu não passe por meio do ENEM o ano que vem, 

continuarei tentando passar no curso. Não tenho outra profissão que eu goste mais. 
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ANEXO XII - Narrativa do JOVEM 12 

 

Foi muito difícil escolher uma profissão, pois é algo que irei exercer pro resto 

da vida. Depois de muita dúvida, cheguei a conclusão de que quero ser nutricionista, 

logo me identifiquei muito com o curso e no que ele pode proporcionar as pessoas. 

O fato de poder ajudar a sociedade na questão da saúde, me motivou muito, já que 

é algo essencial da nossa vida. Tive uma influência muito grande da minha prima 

[nome suprimido por questões éticas], para eu começar a ter interesse no curso de 

nutrição. Admiro-a tanto que comecei a pensar em seguir o mesmo caminho que ela. 

Para atingir meu objetivo profissional eu me dedico aos estudos, logo para 

exercer a profissão é necessário passar pelo ensino superior. Também converso 

com minha prima sobre a profissão e leio sobre o assunto em revistas e em sites. 

Durante minha atividade profissional espero poder ajudar as pessoas e também 

espero receber um salário que dê para eu me manter. Caso eu não consiga ser 

aprovada no curso que quero, desejo fazer cursinho de preparação, para intensificar 

meus estudos, e me dedicar inteiramente aos estudos, já que isso garante o meu 

futuro. 
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ANEXO XIII - Narrativa do JOVEM 13 

 

Não me lembro de quando pequena ser como essas crianças que dizem; 

“quando eu crescer quero ser...”, só comecei a pensar na questão a partir do 8º ou 

9º ano do fundamental, chegando a conclusão, no 3º ano do médio, que o curso que 

pretendo fazer é medicina, para chegar nessa opção final eu passei por outras. 

Eu sempre gostei de história, acho fascinante estudar as marcas que o 

homem deixou e ainda deixa ao longo do tempo tanto que me lembro de um dia falar 

para minha mãe que eu queria ser professora de história, ela na hora respondeu que 

não pagava colégio caro para ver a filha virar professora. Então acabei descartando 

a idéia. Quando tive acesso a filosofia e sociologia me identifiquei com as matérias e 

gostei de distuti-las e estuda-las até que, no 2º ano, decidi ser psicóloga, eu me via 

(ainda vejo) nessa profissão, meus pais no começo apoiaram mas depois 

descobriram que na nossa região não havia faculdade federal para o curso e nem 

mercado de trabalho. Sendo assim, no 3º ano minha mãe me informou oficialmente 

que ela queria que eu fizesse era medicina, para assim (devido ao alto salário e de 

sempre ter mercado de trabalho) eu possa ter uma boa vida e um futuro estável. 

Acabei que me decidindo em medicina. 

Nunca fui de pesquisar muito sobre profissões, só superficialmente nada 

muito aprofundado, quando vi que minha mãe, tio, avó e eu boa parte das pessoas 

da minha cidade me viam como uma futura médica foquei mais em estudar. Com o 

tempo comecei a gostar da profissão e vejo que é melhor, primeiramente, garantir 

uma estabilidade financeira. Pretendo com medicina ajudar as pessoas dedicando 

meu trabalho ao sistema público e especializar-me em pediatria, e depois penso em 

me forma em outras áreas como psicologia, designer, etc. Se eu não for aprovada 

do primeiro, planejo entrar em outro curso e continuar a estudar a te conseguir (no 

máximo até 2016) medicina. 
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ANEXO XIV - Narrativa do JOVEM 14 

 

Durante a minha vida escolhi várias profissões, algumas até bem fantásticas, 

elas vinham e iam enquanto eu crescia e, incrivelmente, no período que eu mais 

precisava de opções, no Ensino Médio, fiquei sem nenhuma.  

As áreas do meu interesse erão (são) diversas e algumas são basicamente 

opostas e muitas vezes só abrangia uma pequena parte das profissões pretendidas 

e essas ainda tinham que passar por determinadas condições como a de possuir 

bom salário (essa aqui é clássica, os pais nunca esquecem, é importante, mas uma 

profissão vai além), garantir minha independência, não me matar de tédio e fazer-me 

apaixonada por ela (parece exagero, mas é para a vida toda só amando algo para 

agüentar os altos de baixos por tanto tempo – considerando aqui minha vida como 

BEM longa. Agora imagina a pressão de ter amigos que já nasceram sabendo o que 

queriam ser e você não faz a menor idéia. Não recebeu nenhum chamado especial. 

NENHUM! Como alcançar um objetivo quando não se sabe qual é ele?). 

Então, a escolha é difícil (e dramática), entretanto, respondo a pergunta que 

não quis calar, sim, eu escolhi uma profissão (se eu tenho certeza é outra história). 

E a felizarda foi: biotecnologia (algo que praticamente ninguém conhece, pelo menos 

ninguém no meu distrito). 

Essa profissão lida com situações e estudos fascinantes e novos, 

possibilitando a criação de novos produtos e seres, além disso os biotecnólogos, em 

sua maioria, têm pouco contato com o público (um deleite para os tímidos). Tudo 

isso contribuiria para que eu fosse uma profissional mais interessada, comprometida 

e feliz, amante do meu trabalho, visto que adoro a possibilidade de descobrir, de 

criar, de misturar. 

Creio que o que mais me influenciou foi ter estudado genética este ano, 

estando Ru no 3º ano do ensino médio (sim, minha decisão foi tomada aos 45min do 

2º tempo), me interessei principalmente pela parte que trata da estruturação e 

modificação dos genes. Comecei a pesquisar sobre engenharia genética, que é uma 

pós0graduação disponível à quem cursou biotecnologia. O salário, segundo minhas 

buscas, não é alto e a profissão é pouco conhecida, porem é considerada uma das 

áreas profissionais do futuro, com grandes impactos sociais. 

Logo, o que eu espero dela é que seja dinâmica, não me entedie e que, para 

exercê-la, eu não precise me desfazer das crenças e regras morais nas quais 
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acredito, tornando-me uma pessoa que não acredita em nada além da ciência, o 

que, para mim, significaria uma vida. 

Imprevistos acontecem e eu posso não passar para o curso que eu quero (o 

que basicamente leva o plano principal por água abaixo. Sabe? Aquele de ser bem 

sucedida, fazer um trabalho magnífico e marcante). Então me restam: a) escolher 

outro curso da área de exatas e cursá-lo enquanto espero o próximo vestibular e b) 

conseguir um emprego e trabalhar até o próximo vestibular. 

De todo jeito, todos os planos envolvem eu e uma faculdade, cursando o que 

eu escolhi. Eu não vou parar até conseguir. 
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ANEXO XV - Narrativa do JOVEM 15 

 

Sempre me identifiquei com disciplinas na área de exatas. Entretanto, a 

escola onde freqüentei o ensino fundamental não possuía muita estrutura e sendo 

assim matérias como Física e Química não eram ensinadas. Somente ao ingressar 

no ensino médio na escola [supressão do nome da escola] que pude ter contato com 

essas matérias e logo me aproximei de física. Com isso, que o curso de graduação 

ideal seria aquele que mais utilizasse essa disciplina. 

No primeiro momento o curso que queria era licenciatura em física, pois 

sempre me imaginei ensinando. Tive esse interesse durante o 1º Ano e parte do 2º 

Ano que foi quando percebi que não tinha muita vocação para ensinar. Comecei a 

pesquisar outros cursos na área das exatas, encontrei Engenharia Civil e foi minha 

meta até o começo do 3º Ano quando comecei a estudar eletricidade e meu 

professor de física citou a Engenharia elétrica. 

Realizei pesquisas sobre esse curso e encontrei nele pontos do meu 

interesse como: estudava muito a física; trabalha a questão energética, pela qual 

sou fascinada; pode atuar em diversas áreas como produção de energia, além de 

oferecer uma estabilidade financeira. Sendo assim, percebi que é essa a profissão 

que quero exercer já que é a melhor se encaixa no meu perfil e satisfaz meus 

interesses, pois posso trabalhar no aperfeiçoamento de fontes de energia já 

existentes e ainda para maior utilização daquelas que são sustentáveis. 

Embora já tenha escolhido o curso, é muito concorrido o ingresso nele, além 

de ser em uma cidade distante e ter uma alta nora de corte, diante disso, há uma 

grande possibilidade de não conseguir ser aprovada esse ano usando a nota do 

Enem. Caso isso ocorra, não pretendo entrar em outro curso e sim continuar 

estudando, em casa, até o próximo exame de seleção e tentar atingir a nota 

necessária para poder entrar em Engenharia Elétrica na UFPB. 
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ANEXO XVI - Narrativa do JOVEM 16 

 

Logo após o ingresso na escola surgem inúmeras perguntas, sejam elas 

feitas pelos pais, professores ou colegas, todas com o mesmo fundamento “o que 

você quer ser quando crescer?”. A princípio o desejo é fantasioso; herói, princesa, 

bombeiro, médico e outros. Mas ao passar do tempo esse desejo passa a ser um 

questionário e tomar uma decisão é obrigatório. Passei toda a minha infância e parte 

da adolescência tentando realizar o sonho de meu pai: ser médica. Somente no ano 

anterior a formatura decidi que eu não queria ser médica e que eu não iria jogar 

anos da minha vida no lixo fazendo o que eu não iria gostar. Então, eu pensei “o que 

eu quero ser?” e nada vinha na cabeça, nenhuma área me interessava. Passei a 

conviver com essa dúvida diariamente e para descobrir aptidão por algo voltei a 

infância. Analisando as brincadeiras percebi meu gosto por criar, transformar, fazer 

com as próprias mãos e então decidi que queria ser arquiteta. Cada dia eu 

procurava mais conhecer a área, conversar com estudantes, professores e adentrar 

no mundo da arquitetura e desde então não me vejo fazendo outra coisa. Quando eu 

falei para os meus pais o queria ser não tive apoio imediatamente, mas não tive 

como desistir, era a única coisa que eu imaginava fazer. 

Ao longo do tempo, vendo o crescimento do mercado de trabalho, a 

necessidade e o salário eles foram aceitando e hoje me ajudam a selecionar as 

melhores universidades.  

Ser arquiteta é projetar sonhos, é entrar na vida e no lar das pessoas, ver 

cada cantinho sonhado se realizando e é isso que eu quero fazer, realizar sonhos. 

Espero que o amor pelo curso me mantenha firme mesmo nos momentos mais 

difíceis e que eu possa realizar o meu sonho para que assim consiga realizar os 

sonhos das outras pessoas. Quero ser boa em tudo que eu fizer para que não me 

vejam como uma arquiteta, mas sim como A arquiteta.  
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ANEXO XVII - Narrativa do JOVEM 17 

 

Desde o ensino fundamental e durante todo o médio, já estava decidido o que 

queria ser para resto da minha vida: Engenheiro civil.  

Sobretudo a respeito desta profissão está o estato social, além disso a parte  

financeira, não por ser egoísta ou ambicioso, mas porque penso em ajudar meus 

pais e meus irmãos durante o resto de nossas vidas. Minha decisão foi influenciada 

de diversas formas, seja por conselhos familiares, exemplos na família, e, também 

por meio de pesquisas. 

Como falei acima o que mais espero dessa profissão é poder “sustentar” 

meus pais e a parte econômica. 

Caso não consiga meu objetivo, o meu plano reserva seria cursar matemática 

e posteriormente transferir o curso para a faculdade que eu quero, mas se Deus 

quiser não será preciso isto, serei chamado logo para minha primeira opção. 
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ANEXO XVIII - Narrativa do JOVEM 18 

 

Depois do ensino fundamental, uma nova fase surge: o ensino médio. E 

nesse sentido, o tempo passa tão rápido que, aos 16 anos, a dúvida não se limita à 

escolha da alternativa correta na questão objetiva da prova, mas à profissão que 

exercerei e que norteará o meu futuro e uma série de outras decisões. 

De fato, não é um processo simples. Existem milhões de possibilidades, cada 

qual com um caminho distinto, uma vocação distinta – e quando se encontra, tudo 

passa a girar em torno dela, pois agora se trata de um sonho e a sua realização 

depende de mim. 

Conversar com os pais, experiências de vida... Acontece que não lembro ao 

certo o que me fez olhar para a MEDICINA e dizer “é isso o que eu quero”. Apesar 

de parecer clichê, sinto uma necessidade enorme de alcançar esse ideal, já que 

“não se escolhe medicina, ela te escolhe”. 

Em um mundo cujo mal é o individualismo, em uma sociedade em que se 

revela a escassez do sentimento cooperativo, acho importante cultivar e fazer 

difundir o pouco da sensibilidade humana que nos resta. E essa profissão não só 

permite isso, como evidencia que toda gratidão pode ser vista no sorriso de alguém 

que se sente seguro ante os cuidados médicos. É uma inclinação que não se 

respalda em status social, salário alto ou vaidade, conforme a concepção de muitos; 

é uma maneira de transbordar a bondade e simplicidade da alma que valoriza e 

preza pelo outro. 

Assim, para tingir tal objetivo profissional, é preciso disposição, sobretudo. 

Além de ser um dos cursos mais concorridos dentre as universidade federais (meu 

alvo), a medica ainda é permeada pelo descaso promovido pela falta de estrutura e 

investimento na saúde pública no Brasil. 

A vida do “medibulando” é um verdadeiro drama. Acordar cedo, dormir tarde 

(e pouco), abdicar de coisas que eram comuns, mas que agora são irrelevantes, 

manter o foco diante das objeções e estudar (muito). 

Embora incompreendido e esquecerem que o médico também é humano – e 

que, portanto, tem sentimentos e necessidades – não poder contar com feriados, 

Natal ou Ano novo com os que amam, tudo valerá a pena por um amor que não se 

med! 
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E não há outro plano caso que não consiga um resultado positivo 

rapidamente, uma vez que no nosso vocabulário, não conhecemos o significado de 

desistência. 

Por fim: “a medicina me escolheu, puxou pela mão. E eu? Eu vou, deixo-me 

levar”.  
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ANEXO XIX - Narrativa do JOVEM 19 

 

Ao ler matérias sobre que profissão exercer, o que mais me cativou foi sobre 

a do curso de psicologia. Entretanto, na cidade onde moro só há o curso desejado 

em uma faculdade particular e eu almejo uma universidade federal. 

Por me interessar por matérias como filosofia e sociologia, acredito ser 

pertinente querer cursar psicologia. E, ainda, possuo amigos e conhecidos que o 

fazem, os quais classificam o curso, antes de tudo, como interessante. 

O terceiro ano do Ensino Médio, sem dúvidas, é o que provoca mais 

ansiedade: a busca por revisar todas, ou quase todas, as matérias do Ensino Médio 

é a causa. Um “vestibulando” ansioso, sobre tudo, busca uma boa pontuação no 

ENEM. Dessa forma, para atingir meu objetivo eu mantenho-me ocupada 

estudando, isso com a ajuda de um cursinho pré-vestibular.  

Ser psicóloga:, aprender sobre os comportamentos humanos, bem como 

aprender a ajuda-los quanto à suas dificuldades psicológicas é o proporcionado pelo 

curso. 

Embora animais me instiguem, o curso Medicina Veterinária é minha última 

opção. Caso eu não alcance meu objetivo com o curso de Psicologia, tentaria outra 

vez, no próximo ano. Contudo, mudam-se os tempos, mudam-se as “vontades”. 

Caso meu objetivo mude, Medicina Veterinária é o que optaria fazer.  
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ANEXO XX - Narrativa do JOVEM 20 

 

A profissão que escolhi para exerce durante a minha vida foi na área da 

Medicina. Não lembro ao certo o que me motivou a fazer essa escolha, nem meus 

pais sabem explicar de fato como isso ocorreu. Desde os meus 5 anos de idade que 

eu usava minhas bonecas para fazer parto nelas, e foi aí que surgiu minha paixão 

pela Ginecologia e Obstetrícia. Não tive nenhuma dificuldade em escolher a 

Medicina. Acho até que foi uma das decisões mais fáceis da minha vida. 

Escolhi ser médica porque sempre achei que eu poderia ajudar as pessoas de 

alguma forma, e quando eu descobri que eu poderia ajudar a trazer uma nova vida 

ao mundo, consolidei minha paixão. Além disso, sempre via minha mãe falar que 

também queria cursar Medicina, isso foi uma grande motivação para mim. 

O curso é bastante conhecido pela dificuldade de ingressar e manter-se nele, 

mas o sonho fala mais alto, me motiva. É uma rotina estressante, cansativa, de 

noites mal dormidas, dias de desespero, mas que com certeza valerão a pena no 

futuro. Há também uma grande pressão externa de familiares, amigos que acabam 

prejudicando o emocional, mas tenho que saber lidar e aprender a ultrapassar todos 

os obstáculos. 

Quando eu finalmente me formar, espero poder realizar o meu maior sonho 

dentro da Medicina: ajudar as pessoas, poder fazer um bem à elas. Espero também 

fazer parte de um grupo de médicos dedicados, que realmente amem o que estão 

fazendo, para mudar de uma vez por todas este cenário atual de médicos 

irresponsáveis, que não têm amor à Medicina, muito menos às pessoas. 

Antes de fazer esse texto, eu não havia pensado em outro plano, caso não 

obtivesse sucesso na carreira médica. E agora, que eu tive a oportunidade de refletir 

sobe isso, percebi que não consigo me ver em outra profissão que não seja médica. 

Mas se por acaso eu não puder exercê-la, pretendo seguir carreira em alguma 

profissão na área da saúde. De preferência enfermagem, pelo fato de estar mais 

próxima com a Medicina e de ter especialização na área que eu amo, que é 

Obstetrícia.   
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ANEXO XXI - Narrativa do JOVEM 21 

 

Em relação a qual carreira profissional vou fazer ainda estou com duvida, 

gosto muito da àrea de exatas, principalmente em matématica que desde o 

fundamental tive interesse, então minha primeira escolha por motivos so meus seria 

engenharia, agora qual das estou em duvida entre a de petróleo e a civil. Mas o 

mercado de trabalho aqui no sertão não é favoravel, e também não me penso 

morando fora dele, então penso em algum curso na àrea da saúde, quem sabe 

ondontologia.   

Grande parte dessa duvida se não escolher exatas e ir para glum curso da 

saúde pe por causa de uns conselhos de meus familiares, eles acham que deve 

tentar algo do tipo, pois aqui tem emprego em saúde bem mais que em ramos das 

exatas. Principal curso que me mandam focar é medicina, mas nunca despertei 

enteresse nela, fora o salario. 

Já em relação a meus esforços em relação a ingressar em algum desses 

cursos ainda não está grande, admito, mas já estou fazendo cursinho e mais pra 

frente pretendo me programa a estuda bem mais que estou agora. 

Agora caso não me saia bem nesse enem meu meio seria ser professor de 

matématica, não é o curso que desejo, mas gostaria de fazer mesmo sabendo que 

não ganho tão bem.  
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ANEXO XXII - Narrativa do JOVEM 22 

 

Durante muito tempo tive uma opinião formada sobre o curso que queria, 

desde sempre a minha primeira opção foi medicina, no entanto, chegando no ensino 

médio comecei a me questionar sobre isso, pensei em diversas profissões, tinha 

certeza que não queria cursar medicina. Depois de muito analisar não cheguei a 

nenhuma conclusão e acabei optado por medicina.   

Esse não é o curso que eu me identifico, mas pela pressão que existe da 

família, da sociedade e que é criada pela ilusão de que o terceiro ano é o ano em 

devemos decidir nossas vidas, fiz essa escolha. Salário alto, status social, dentre 

outras vantagens oferecidas pela profissão não me atraem, mas são benefício do 

qual poderei aproveitar. 

Ainda tenho esperança de poder me especializar na área de psiquiatria que 

me parece mais atraente. Para isso tenho me esforçado bastante para estudar e 

atingir uma boa pontuação no ENEM, não espero um resultado surpreendente neste 

ano, pois, não posso dar dedicação exclusiva ao vestibular devido às atividades 

escolares, mas espero que no caso de não alcançar meu objetivo neste ano, vou me 

dedicar mais no próximo, já que não terei de me preocupar com outros assuntos.  
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ANEXO XXIII - Narrativa do JOVEM 23 

 

Chegando ao final de mais uma etapa da vida, a conclusão do ensino médio, 

já tenho definida a profissão que pretendo exercer durante a vida, selecionei o curso 

de Direito, objetivando ser advogado. 

Escolhi o curso de Direito pela afinidade que tenho com as ciências humanas, 

pela curiosidade e interesse de conhecer e estudar as leis que regem a sociedade, 

pela admiração que sinto da língua portuguesa e desses profissionais e também 

pelo desafio de intensificar a minha rotina de leitura. 

Para escolher essa profissão li muito sobre o assunto, pesquisei sobre a 

carreira e os salários de todos os estágios, do iniciante ao profissional renomado, e 

pesquisei sobre a gama de possibilidades que um estudante deste curso pode 

seguir. Espero concluir o curso no tempo mínimo estabelecido e passar em um bom 

concurso público para adquirir estabilidade financeira. Prestei o Exame Nacional do 

Ensino Médio (ENEM) e pretendo ingressar no curso através deste.   

 

 
 
 


