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O presente trabalho tem a finalidade de discutir os motivos relacionados às escolhas
profissionais e se as relações de gênero também exercem influências sobre as mesmas.
Com relação aos motivos que orientam os indivíduos para a escolha de um curso
superior, Soares (2002) aponta que existem aspectos que interferem na escolha profissional
que vão desde a idade cronológica do indivíduo, são eles: os aspectos genéticos; os aspectos
relacionados ao desenvolvimento do indivíduo; a herança genética até as experiências
pessoais, contribuindo a construção de aptidões, valores, limitações, conhecimentos,
Por perceber que socialmente, são atribuídos valores e significados de feminilidade a
cursos como: enfermagem, pedagogia, serviço social e psicologia, partimos da hipótese de
que o gênero é uma construção social, que demarca lugares majoritariamente femininos e
masculinos em determinadas carreiras.
Scott (1995) define que gênero é “[...] um elemento constitutivo das relações sociais
baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos, o gênero é uma forma primária de dar
significado ás relações de poder” (Scott, 1995 p.86).
Esta pesquisa entende que o gênero abrange um processo de uma relação social que se
organiza por meio da sociedade, criando uma divisão sexual do trabalho, que acaba se
manifestando de modo diferente conforme a história de cada um. Para realização deste estudo,
selecionamos propositalmente alunos ingressantes no ano de 2014 nos cursos de pedagogia,
enfermagem, psicologia e serviço social da União das Faculdades dos Grandes LagosUnilago.
A metodologia adotada foi uma pesquisa de campo, quantitativa e qualitativa,
respectivamente. O método utilizado será fundamentado na perspectiva materialista históricodialética.
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O levantamento de dados ocorreu através da aplicação de um questionário
investigativo, que continha questões de múltipla escolha.

RESULTADOS E DISCUSSÕES
A pesquisa contou com um total de 72 alunos, que responderam a um questionário
investigativo, posteriormente analisado por tópico, onde o primeiro obtivemos a
Identificação do Público que constatou um número maior do sexo femininos sendo 57% e,
contra 43% sexo masculino. O estado civil com 70% são solteiros, 23% são casados, 6% são
divorciados e 1% é viúvo, em relação à conclusão do ensino médio, 91% dos alunos
estudaram em instituições públicas, 9% em escolas particulares, sendo que 90% dos alunos
responderam que não cursou pré-vestibular antes de ter feito a escolha do curso de graduação.
Logo em seguida, no segundo tópico- Ingresso do curso escolhido, foi identificado que
somente 25% alunos foram submetidos ao seviço de Orientação Profissional contra 75%
alunos que não submeteram. Os dados mostraram também que 10% alunos iniciaram
graduação anteriormente ao curso atual, 73% alunos não iniciaram nenhum curso, 9% alunos
iniciaram e não concluíram nenhum outro curso e 8% alunos iniciaram e concluíram uma
graduação anteriormente a escolha atual.
Em relacao a Ascensão profissional em profissões específicas, observamos que 65%
alunos consideram a ideia da ascensão profissional e 35% alunos não consideram pertinentes
esta ascensão profissional em profissões específicas. E por ultimo, sobre o Posicionamneto
familiar/conjuge e motivo da escolha, identificamos que 81% dos alunos tiveram apoio da
família/cônjuge; 12% dos alunos foram questionandos e 7% dos alunos não tiveram posição
da família/cônjuge. Quanto ao motivo da escolha profissional, 45% dos alunos sentem
satisfação e identificação pessoal com o curso, e 25%

que escolheram o curso pela

necessiodade de cuidar do outro; 20% dos alunos buscam conhecimento e 10% dos alunos
tem aptidão com o curso escolhido.
Por meio dos dados apresentados identificamos um número maior de estudantes do sexo
feminino, e um número menor de estudantes do sexo masculino nos

quatros cursos

pesquisados. Partindo da coleta , é possível dizer que os resultados apresentados nesta
pesquisa respondem aos objetivos propostos inicialmente, de identificação e análise da
influência do gênero na escolha dos cursos de graduação elegidos para a pesquisa. A
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quantidade de respostas analisadas, apesar de não ser um número alto, mostrou-se
significativa.
A pesquisa evidenciou a presença de fatores externos, direcionando a escolha do curso
de graduação, seja de ordem econômica envolvendo o mercado de trabalho, seja o
profissional, familiar e educacional. Esses fatores estão relacionados aos contextos sociais,
culturais, políticos emergentes na sociedade e sofrem transformações de acordo com as
exigências e situações vivenciadas pelo processo histórico da sociedade. Assim, algumas
profissões em determinados momentos são mais requisitadas, em outros tempos estão em
baixa. Alguns profissionais em determinados períodos têm salários maiores do que em outros.
Exige-se um perfil profissional em certa época e em outras esse mesmo perfil é desvalorizado.
Outro ponto de destaque é o fato de que os alunos que cursaram o ensino médio em escolas
públicas acabam ingressando no ensino privado.
Em relação a motivos associados aos fatores internos é possível destacar respostas
direcionadas ao autoconhecimento das suas potencialidades, habilidades, aptidões e interesses
pessoais, aspectos que são desenvolvidos e estimulados durante a infância e se estendem até a
vida adulta.
Neste sentido, a inserção do psicólogo para orientação profissional, faz- se necessário
a realização de programas e projetos voltados para escolha profissional e aconselhamento de
carreira, buscando analisar as aptidões, possibilitando a escolha para determinados momentos
(Melo-Silva; Lassance; Soares, 2004).
Sendo assim, os padrões de desigualdade de gênero são reproduzidos desde a infância,
onde a menina veste rosa, e o menino veste azul, essa construção é estabelecidada pelos
gestos, brincadeiras, conduzindo ás escolhas futuras determinando papéis a serem seguidos de
acordo com a sociedade (Barreto;Araújo & Pereira,2009).
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