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Em busca de emprego:  
construindo um itinerário  
formativo

No encarte Orientação para o Trabalho do Volume 3, você de-
senvolveu atividades para aperfeiçoar o seu autoconhecimento e 
saber mais sobre as motivações que levam às escolhas profissio-

nais, incluindo as que advêm de familiares e amigos. Você teve também 
a oportunidade de realizar pesquisas, fazer exercícios sobre educação e 
trabalhos sobre profissões atuais. Ao longo do encarte, você pôde iniciar 
a organização de um itinerário formativo com pistas e orientações que 
poderão ajudá-lo em sua escolha profissional.

Neste encarte, você poderá aprofundar essas informações e seguir em 
frente. A proposta aqui é avançar em sua preparação para o mercado de 
trabalho ou para outros tipos de atividade remunerada e ampliar o seu 
leque de informações: como fazer um currículo ou participar de uma en-
trevista de emprego, além de obter novos dados sobre profissões, setores 
de atividade econômica e a situação do mercado de trabalho.

Bom trabalho!

Refletindo sobre o primeiro emprego

Para começar, anote as questões e as respostas em seu caderno ou em 
folha à parte. São questões que visam ao seu autoconhecimento. Se for o 
caso, nas questões 2 e 3, você pode assinalar mais de uma alternativa ou 
escrever uma resposta diferente no último espaço.

1. Você já teve alguma experiência com trabalho remunerado?
a) Sim.
b) Não.

2. Em caso afirmativo, você conseguiu esse trabalho:
a) por estar relacionado à atividade profissional de sua família;
b) a partir de uma dica de amigo, parente ou vizinho;
c)  por meio da participação em comunidades de informação na inter-

net;
d)  por meio de anúncio publicado em jornal, internet ou agência de 

empregos;
e) por meio de cartaz afixado no mural da escola;
f) mediante aprovação em concurso público;
g) Por outro meio. Qual? 
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3. Em caso negativo, você:
a)  procurou emprego mas ainda não conse-

guiu uma vaga;
b)  não procurou emprego porque acha me-

lhor primeiro concluir os estudos;
c)  considera melhor iniciar com estágio na 

carreira profissional que escolheu;
d)  quer aguardar uma oportunidade para tra-

balhar no que realmente gosta de fazer;
e)  prefere buscar outras alternativas, como ter 

um negócio próprio;
f)  não consegue emprego porque não tem ex-

periência profissional;
g)  ainda não se sente preparado para enfren-

tar o mercado de trabalho;
h) Outros motivos. Quais.
Compare suas respostas com as de seus co-

legas. É importante que a turma discuta e tro-
que impressões sobre os resultados. As questões 
anteriores trazem reflexões sobre o desafio do 
primeiro emprego e da combinação entre o em-
prego e as expectativas e as aspirações pessoais, 
algo que está na ordem do dia para milhões de 
jovens brasileiros. O primeiro emprego – ou, se 
quisermos ampliar a perspectiva, a primeira ati-
vidade remunerada – representa tanto a possibi-
lidade de sustentação financeira do jovem ou de 
sua família como seu próprio crescimento pes-
soal e social. Essa é uma etapa fundamental na 
construção de seu projeto de vida.

Os desafios atuais são grandes: os jovens re-
presentam uma fatia significativa do total de de-
sempregados. No período de 1995 a 2005, o de-
semprego entre a população de jovens na faixa 
etária de 15 a 24 anos cresceu muito mais do que 
para as demais faixas etárias. Segundo dados re-
colhidos por Marcio Pochmann, economista da 
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), 
para a Pesquisa Nacional por Amostras de Do-
micílios (Pnad, IBGE), em 2005, a quantidade 
de jovens sem emprego era quase 107% supe-
rior à de 1995. Para o restante da população, o 
desemprego foi 90,5% superior nos últimos 10 
anos. Assim, hoje, a cada dois desempregados 
um possui menos de 24 anos.

Não é por outra razão que o Governo Federal 
e vários governos estaduais e municipais, além 
de organizações da sociedade civil, trataram de 
lançar programas de apoio ao emprego juvenil. 
Com resultados variáveis, eles procuraram articu-

lar a inserção do jovem no mercado de trabalho 
e investir na escolarização, aliando formação ge-
ral e técnica profissionalizante a estímulos à con-
tratação de jovens pelas empresas ou a criação 
de empreendimentos autônomos pelos próprios 
jovens. No caso do programa federal Projovem, 
lançado em 2004, registrou-se baixa participa-
ção das empresas, que alegaram problemas na 
qualificação profissional dos jovens – o que é 
contestado, pois pode criar a falsa ideia de que 
se estivessem qualificados já poderiam ser em-
pregados, colocando toda a responsabilidade so-
bre os ombros dos indivíduos. Muitos empresá-
rios também não abriram mão da prerrogativa de 
demitir funcionários jovens antes de 12 meses. 
Isso levou à reorganização das políticas públicas 
federais voltadas aos jovens.

Os dados citados anteriormente não devem 
servir para gerar situações de desalento aos jo-
vens, mas propiciar oportunidades para refletir 
sobre a complexidade do atual mundo do traba-
lho e buscar soluções alternativas.

Nível educacional e mercado de trabalho
A tese generalizada de que o avanço educacional seria sufi-

ciente para superar as atuais mazelas no funcionamento do mer-
cado de trabalho brasileiro torna-se cada vez mais uma falácia, 
especialmente quando o processo de aprendizagem encontra-se 
subordinado a uma funcionalidade do conhecimento. Deve-se 
adiantar, contudo, que não se trata de contestar o papel liber-
tador que a educação pode ter para o conjunto da sociedade 
quando associada à aprendizagem de distintas visões de mundo 
(aprender para fazer, para conhecer, para conviver, para ser).

Necessita-se esclarecer que o enfrentamento dos proble-
mas de mercado de trabalho depende de fatores mais amplos, 
como o crescimento econômico, o investimento, o gasto públi-
co, entre outros. [...]

Não deve causar espanto, portanto, a observação de que 
no Brasil tem sido justamente os trabalhadores com maior esco-
laridade os mais atingidos pelo desemprego. Nos anos 90, por 
exemplo, o desemprego para pessoas com mais de oito anos de 
instrução subiu 620%, enquanto para pessoas com menos de 
um ano o aumento foi de 189%. [...]

Observa-se que diante da piora do funcionamento do mer-
cado de trabalho no período, tanto pela ausência de crescimen-
to econômico sustentado quanto pelas reformas neoliberais, a 
elevação do nível educacional vem ocorrendo com a manuten-
ção ou até ampliação das diferenças de rendimentos. Tudo isso 
estaria simultaneamente ocorrendo diante da abertura de pos-
tos de trabalho em bem menor quantidade do que a oferta de 
mão de obra, permitindo que as empresas elevem os requisitos 
contratuais e substituam os trabalhadores de menor escolarida-
de pelos de maior tempo de estudo. [...]

A expansão sustentada da economia, a redução da jornada 
de trabalho e o incentivo a diversas ocupações provenientes de 
políticas específicas de defesa da produção e do emprego na-
cional constituem pontos de partida modernos para o enfrenta-
mento adequado do problema do emprego no Brasil.

Pochmann, Marcio. e-trabalho. São Paulo: Publisher, 2002.  p. 78-79, 83.
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O meu emprego atual

A questão a seguir explora algumas caracte-
rísticas do seu emprego atual. 

Crie, em seu caderno, um quadro com cinco 
colunas. Na primeira, insira as perguntas abaixo 
e nas demais as respostas (Sim; Não; Mais ou 
Menos). Assinale, então, com um x a resposta 
mais adequada para cada pergunta. 

Caso você não esteja trabalhando, faça a ati-
vidade em dupla ou com um pequeno grupo de 
colegas, discutindo as respostas e comparando 
as condições de trabalho vividas por cada um.

E se estiver trabalhando, converse também, 
se possível, com colegas de trabalho sobre essas 
questões. Com isso, você terá elementos concre-
tos para refletir sobre o mercado de trabalho, bem 
como sobre as suas próprias expectativas futuras.

• É apenas um “bico” temporário para ga-
nhar algum dinheiro.

• Está dentro da área profissional que escolhi.
• A jornada de trabalho é muito longa.
• A empresa paga um salário razoável.
• Ajuda a pagar as contas, mas é pouco de-

safiador.
• Meu trabalho situa-se em um bairro dis-

tante da minha casa ou da escola.
• Aprendo muito, mas o ambiente é extre-

mamente competitivo.
• A empresa valoriza as iniciativas e a parti-

cipação dos funcionários.
• É difícil conciliar escola e trabalho.
• A empresa exige muito em troca de um 

salário baixo.
• Não é minha área de preferência, mas é o 

meu primeiro emprego.
• Garante o registro na carteira profissional.
• Permite conviver com mais pessoas.
• Trata-se de um trabalho útil para a sociedade.
Troque impressões com seus colegas sobre 

os resultados da atividade. Note que o quadro 
construído apresenta alguns elementos acerca 
do mundo do trabalho nos dias atuais, assim 
como de situações das relações de trabalho. 

Sem a pretensão de discutir em poucas linhas 
temas tão complexos, vale a pena destacar al-
guns aspectos para reflexão e avaliação crítica. 
É o que iremos fazer agora.

Apesar da revolução científico-tecnológica 
em curso, a expansão do mercado de trabalho 
no Brasil ainda se faz à base de longas jornadas, 
baixos salários e, não raro, contratos precários 
de trabalho. Para garantir a sobrevivência, mui-
tos passam a trabalhar mais horas (horas extras, 
dupla jornada, fins de semana, feriados etc.), di-
ficultando os estudos e o tempo livre para o la-
zer. Diante da ausência de empregos para todos, 
aceitam ocupações mais simples e mal remune-
radas, mesmo possuindo grau de escolaridade 
superior. As empresas, por sua vez, tornam-se 
mais exigentes quanto aos pré-requisitos para a 
contratação, mais para efeito de seleção do que 
para uso efetivo do potencial que cada candida-
to a uma vaga possui.

Como veremos a seguir, algumas “regras do 
jogo” do mercado de trabalho são definidas pe-
las empresas e pelos operadores desse mercado, 
o que não significa que todos devam concordar 
com essas regras ou participar do jogo. Mas é 
preciso saber como elas funcionam e lidar com 
elas, caso surjam oportunidades.

É importante salientar também que a pers-
pectiva de ter um trabalho remunerado não co-
meça e termina no mercado formal de trabalho, 
embora seja este o que mais absorve trabalhado-
res. É preciso considerar que, além dos empre-
gos convencionais, vem emergindo hoje uma 
grande diversidade de atividades remuneradas 
que também são opção de sobrevivência, como 
as do chamado setor “informal”, dos trabalhos 
socialmente úteis (de tipo comunitário) e das co-
operativas de trabalho solidário. Veja as fotos a 
seguir e imagine outras situações.
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Agentes comunitárias de saúde atendendo a população do município de Ou-
ricuri, PE, 2001.
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Operário de montadora de automóveis em São Paulo, 2004.
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Funcionários trabalhando no centro de gerenciamento da Embratel, Rio de 
Janeiro, 2004.
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Jovens trabalhando no processo de reciclagem de papel no projeto Reciclar 
em São Paulo, 2004.
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Vale lembrar que ter acesso ao trabalho é um 
direito, que deve caminhar lado a lado com os 
direitos educativos, sob pena de comprometer a 
própria formação para o trabalho. Deve-se tam-
bém garantir ao máximo a igualdade de oportu-
nidades para jovens e adultos de diversos seg-
mentos e origens sociais. Além disso, é preciso 
reconhecer a dimensão educativa do trabalho, 
o que recusa a ideia de que somente aqueles 
considerados “prontos” (se é que existe alguém 
nessa condição) devam ser contratados.

Pesquisar

Para conhecer melhor os mecanismos de 
ingresso no mundo do trabalho, organize-se 
com alguns colegas para uma pesquisa de opi-
nião. Entrevistando profissionais que já estão 
empregados ou que possuem atividade remu-
nerada, procure descobrir de que modo con-
seguiram seus empregos ou como iniciaram as 
suas atuais funções. É fundamental garantir a 
diversidade de profissões, ocupações, renda, 
faixa etária, gênero etc.

A pesquisa poderá trazer pistas importantes 
para o seu itinerário formativo. Veja a sugestão 
de roteiro:

•	 Como os profissionais tomaram conhecimen-
to da existência da vaga ou oportunidade 
profissional?

•	 Quais documentos tiveram de apresentar 
para se candidatar à vaga ou função?

•	 Quais foram os meios utilizados para fazer 
contato com a instituição contratante ou pro-
jeto do qual faz parte?

•	 Quais foram as exigências e etapas percorri-
das durante o processo seletivo?

•	 Em que medida a vaga obtida ou função que 
ocupa atendeu às suas expectativas?
Você e seu grupo podem aproveitar também 

a oportunidade para organizar e comparar as 
diferentes funções e salários. Pode-se também 
detectar se os profissionais sofreram ou soube-
ram de algum caso de discriminação ao longo 
do processo de seleção (por exemplo, em fun-
ção da cor da pele, gênero, orientação sexual, 
origens regionais e outros).

Discuta os resultados com a turma e, com a 
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ajuda dos professores, prepare um painel para 
exposição na escola. Não se esqueça de dar um 
título ao trabalho e colocar imagens que ilus-
trem os conteúdos.

Preparação para a busca de emprego

Nos últimos anos, o termo empregabilidade 
passou a ser usado especialmente por empresas 
privadas para designar as qualidades pessoais 
(experiência, habilidades, conhecimentos) de 
uma pessoa diante das demandas do mundo do 
trabalho. Por exemplo, dominar cada vez mais a 
linguagem da informática pode aumentar a em-
pregabilidade do candidato. Ela envolve saberes 
que vão desde a busca pelo primeiro emprego 
até a necessária atualização e o investimento na 
própria formação para quem já ocupa um posto 
de trabalho.

Por meio do curriculum vitae e da entrevis-
ta de emprego cada indivíduo irá apresentar as 
qualidades que possui, que o tornam candidato 
a uma oportunidade de trabalho.

As questões a seguir versam sobre algumas 
exigências comuns feitas a quem procura em-
prego ou alguma atividade remunerada em di-
ferentes setores. Servem também a estudantes 
candidatos a estágio ou a quem procura novos 
desafios no mundo do trabalho. Anote essas 
questões e suas respostas em seu caderno ou em 
folha à parte.

Vamos começar com o curriculum vitae (ou, 
simplesmente, currículo), passaremos pela en-
trevista e abordaremos a dinâmica de grupo, 
rea lizada por algumas empresas. 

Curriculum vitae

Em latim, a expressão curriculum vitae signi-
fica curso de vida e se refere a um conjunto de 
indicações biográficas do indivíduo.

Para construir o seu perfil, que será dispos-
to em um currículo, faça inicialmente um ras-
cunho. Crie em seu caderno um quadro com 
quatro colunas conforme o modelo a seguir. Na 
primeira, coloque as afirmações abaixo e nas 
demais assinale cada item com x nas opções 
(Sim; Não; Em termos).

Para preparar um curriculum vitae é importante: Sim Não Em termos

• Anotar dados de identificação pessoal 
como nome, idade, estado civil, no de fi-
lhos (se tiver), endereço, telefone e e-mail 
para contato.

• Escrever o número de todos os documentos 
pessoais importantes (RG, CPF, título de elei-
tor, no da carteira de trabalho e no do PIS).

• Destacar objetivos, indicando a posição 
desejada, o cargo pretendido e a área pro-
fissional em que atua ou pretende atuar.

• Que ele seja curto, objetivo – com cerca 
de três páginas – e esteja atualizado.

• Citar o nível de escolaridade mais eleva-
do, indicando a instituição de ensino e o 
ano de conclusão do curso.

• Mencionar cursos de especialização que 
ampliam ou complementam a formação, 
assim como o domínio de linguagens de 
informática (por exemplo: Word, Excel, 
Corel Draw, PageMaker, programas de 
construção de sites etc.) e o nível de co-
nhecimento em língua(s) estrangeira(s) 
(exemplo: Inglês básico – ou médio ou 
fluente; não minta em relação a isso, nem 
a demais conhecimentos que você disser 
que tem, porque o entrevistador pode 
querer testá-lo).

• Destacar sua experiência profissional, as-
sinalando pelo menos as últimas três em-
presas nas quais trabalhou (nome, cargo, 
datas de admissão e saída, funções ou 
atribuições).

• Entregar de preferência o currículo pesso-
almente, mas também é possível enviá-lo 
pelo correio (mande por carta registrada ou 
Sedex, é mais seguro) ou mesmo pela inter-
net. Assegure-se por telefone ou e-mail de 
que seja encaminhado para a pessoa certa 
e também de que tenha sido recebido.

• Não esquecer de assinar o documento ao 
final.

• Tomar todos os cuidados com erros de 
digitação, ortografia e concordância. É 
sempre bom pedir para alguém, que você 
considere apto, fazer uma revisão do seu 
currículo (por exemplo: sua professora ou 
seu professor de Português).

ENCARTE_V4_P2.indd   319 12/23/09   4:29 PM



Viver, Aprender Expandido – Volume 4320

En
ca

rt
e

• Anexar carta de apresentação, curta e as-
sinada, dizendo que você tem interesse 
naquela vaga e por isso está encaminhan-
do seu currículo e indique sua pretensão 
salarial. Se o currículo for encaminhado 
por e-mail, a carta será o próprio e-mail. 
Cuidado com os erros de digitação, orto-
grafia e concordância e com a linguagem 
em geral, mais formal! Não use abreviatu-
ras típicas das mensagens pela internet.

Compare suas respostas com as de seus co-
legas. Em seguida, discuta os resultados com a 
turma. É importante lembrar que o currículo é 
um documento essencial para quem se candi-
data a um emprego. De modo geral, ele deve 
ser curto, simples, objetivo e escrito de acordo 
com a norma-padrão da língua portuguesa. É re-
comendável evitar o uso de gírias ou siglas que 
não tenham identificação clara.

O currículo tem um núcleo fundamental – 
que será o principal objeto de avaliação pelo 
examinador – formado pelos objetivos, pela es-
colaridade e pela experiência profissional. Para 
quem possui pouca ou nenhuma experiência no 
mercado de trabalho, pode-se compensar a la-
cuna com informações sobre a formação escolar 
ou acadêmica, por exemplo, com cursos de es-
pecialização e aperfeiçoamento.

Quanto aos aspectos formais, é desejável que 
o currículo tenha um padrão quanto às margens, 
posição do título e subtítulos e espaçamento en-
trelinhas. A digitação deve vir sem rasuras ou 
emendas. Convém assinalar a vivência profis-
sional em ordem cronológica inversa (da mais 
recente à mais antiga). 

Os currículos atuais dispensam cores, símbo-
los e outros detalhes estéticos. A exceção fica 
para os casos de profissionais que trabalham na 
chamada área de criação (arte, publicidade, de-
sign, arquitetura, fotografia etc.), que podem in-

clusive construir portfolios, que são pastas com 
textos, figuras, fotografias, ilustrações etc. que a 
pessoa já produziu. 

Há também sites de empresas especializadas 
em bancos de currículos. Você pode enviar para 
eles mediante pagamento. Mas atente para em-
presas idôneas, não confie em qualquer uma e 
nem nas que prometem assegurar uma vaga de 
emprego para você mediante pagamento de va-
lores absurdos.

A apresentação do currículo não é garantia 
de contratação ou mesmo de convocação para 
um processo de escolha. Entretanto, ele é funda-
mental para apresentar uma visão geral do indi-
víduo e deve estar sempre à mão, caso surjam 
novas oportunidades de emprego.

Com a ajuda dos professores, prepare o seu 
currículo em meio digital e apresente uma cópia 
para discussão com o restante da turma. Você 
poderá encontrar variações com relação a ên-
fases no histórico pessoal, perfil profissional e 
formas de apresentação, o que é perfeitamente 
cabível, já que cada indivíduo é único. Se ne-
cessário, peça aos professores que façam a revi-
são de texto, apontando o que deve ser corrigido 
ou melhorado.

Para outras informações sobre curriculum vi-
tae, consulte as Indicações de fontes, no final 
deste encarte.

Depois de enviar o currículo, você poderá ser 
chamado para uma entrevista. Vamos examinar 
agora aspectos dessa nova etapa da busca pelo 
emprego.

Entrevista

Sobre entrevista de emprego, crie em seu ca-
derno um quadro com quatro colunas conforme 
o modelo abaixo. Na primeira coluna, coloque 
as afirmações a seguir e nas demais assinale cada 
item com x nas opções (Sim; Não; Em termos).

Para participar de uma entrevista de emprego: Sim Não Em termos

Antes da entrevista

• Buscar informações sobre a instituição 
(origens, quais produtos ou serviços ofe-
rece, localização das instalações, número 
de funcionários e outras mais que puder).

• Preparar-se para responder perguntas so-
bre objetivos de curto e longo prazo e por-
que quer trabalhar na instituição.

• Não é necessário fazer levantamento so-
bre suas características pessoais e reali-
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zações nos trabalhos anteriores, porque 
isso você tem de saber de prontidão se for 
questionado.

• Dormir o tempo suficiente para acordar 
descansado. Isso evitará um pouco da an-
siedade que costuma ocorrer nesses casos.

Durante a entrevista

• É fundamental chegar no horário, ser pon-
tual: por exemplo, prevenir-se com a pos-
sibilidade de atrasos com trânsito.

• Cumprimentar o(a) entrevistador(a) com 
um aperto de mão firme, nem muito fraco 
nem muito forte.

• O corpo fala! Evitar ficar esparramado na 
cadeira, batucar na mesa, falar alto ou 
gesticular em excesso. 

• Não se preocupe excessivamente com sua 
vestimenta, pois as empresas estão mais 
interessadas em sua personalidade do que 
em seu gosto pessoal. 

• Procure estabelecer uma relação cordial 
com seu entrevistador. Empatia é funda-
mental. Mas não tente forçar uma relação 
de intimidade que não existe na realidade.

• Ser objetivo e direto nas respostas, pois fa-
las prolixas ou confusas não causam boa 
impressão.

• Evite usar gírias e contar piadas. Não é o 
momento adequado.

• Destaque suas qualidades pessoais.
• Procure ouvir com atenção o(a) entrevis-

tador(a), para detectar o que ele(a) quer 
saber de você.

• Desligue o aparelho celular, não fumar e 
não aceitar cigarros, caso sejam ofereci-
dos. Aliás, cada vez mais os fumantes não 
têm sido bem-vistos nem bem-vindos. Em 
geral, não se pode fumar nos ambientes 
de trabalho e pouquíssimas empresas têm 
áreas para fumantes. 

Confira as respostas com seus colegas. De-
pois, com a ajuda dos professores, discuta os 
resultados com a turma. É importante ouvir com 
atenção as experiências dos demais alunos so-
bre o assunto.

Considere que, assim como no caso do cur-
rículo, numa entrevista de emprego valoriza-se 

a veracidade das informações. Por outro lado, a 
entrevista é a maior oportunidade para um con-
tato pessoal com pessoas da instituição que vai 
contratar. Nessa ocasião, os entrevistadores vão 
aferir traços de personalidade e postura pessoal 
do candidato.

Dinâmica de grupo

Muitas instituições incluem em seu proces-
so de escolha as chamadas dinâmicas de grupo. 
Como o nome já diz, trata-se de uma ativida-
de coletiva em que os candidatos são reunidos 
para uma conversa ou para desenvolver algum 
tipo de atividade. Nessa situação, os entrevista-
dores vão examinar comportamentos e atitudes 
 pessoais, além, é claro, dos conhecimentos e 
das experiências de cada um. É importante sem-
pre levar a sério etapas desse tipo e reconhecer 
que cada um estará sendo observado a todo ins-
tante. Tal como na entrevista individual, falar de-
mais e sem objetividade, “desfilar” o currículo, 
“representar” ou querer demonstrar a todo custo 
que sabe mais do que os outros são fatores que 
podem atrapalhar o candidato, assim como não 
mostrar habilidade para o trabalho em equipe.

Vamos fazer uma prévia disso?
• Em grupo, preparem um roteiro de ques-

tões ou uma atividade (pode ser um jogo, 
montagem de um objeto ou representação 
de uma situação) para simular uma dinâ-
mica de grupo com todos os demais cole-
gas da classe.

• Um membro do grupo fará o papel do 
entrevistador e os outros colegas serão os 
candidatos.

• Em seguida, outros grupos seguirão o mes-
mo roteiro. É importante que seu grupo 
defina de antemão quais características 
dos “candidatos” pretende observar. Se to-
dos concordarem, podem ser utilizados os 
currículos.

• Após a atividade, discutam os resultados 
com toda a classe. É importante que cada 
um tenha espaço para avaliar a própria 
participação e a dos demais colegas.

• Com a ajuda dos professores, sistemati-
zem as informações e escrevam um roteiro 
de orientações sobre essa atividade. Para 
mais informações, consulte as Indicações 
de fontes, no final deste encarte.
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Em busca de oportunidades de 
trabalho

Diversos são os caminhos para a busca de 
empregos ou atividades remuneradas, seja para 
quem já está empregado, seja para quem pre-
tende ingressar no mercado de trabalho. Uma 
forma muito comum é a consulta aos anúncios 
classificados nos jornais e na internet.

Ler classificados

Anote e responda às questões em seu cader-
no. Se for o caso, assinale mais de uma alternati-
va ou escreva sua resposta em “Outros”.

1. Ao procurar emprego em anúncios de jornal, 
você procura vagas:
a)  de acordo com a ordem alfabética das 

empresas;
b)  segundo o salário proposto para os diver-

sos cargos e profissões;
c)  a partir da apresentação de profissões, car-

gos ou funções em ordem alfabética;
d)  em função do endereço ou da localização 

das empresas ou instituições;
e) Outros. Quais? 

2. Ao encontrar anúncios de vagas que lhe inte-
ressam, você escolhe:
a)  aqueles que oferecem salários mais altos e 

descarta os demais;
b)  apenas os de instituições mais próximas de 

sua casa;
c)  somente os que se referem a uma determi-

nada profissão, cargo ou função;
d)  os de empresas ou instituições mais co-

nhecidas ou das quais tem alguma indi-
cação;

e)  segundo o salário, cargo oferecido e a lo-
calização da empresa ou instituição;

f)  os que apresentam menos exigências para 
o candidato;

g) Outros. Quais? 

3. Leia os anúncios a seguir, similares aos pu-
blicados em jornais de grande circulação. 
Depois, em seu caderno, responda às per-
guntas:

Fonte: Jornal O Estado de S. Paulo. Caderno classificados, 15 abr. 2008. p. CI 3.

a)  Como é a ordem de apresentação dos 
anúncios?

b)  O que significam as siglas e abreviaturas 
utilizadas?

c)  Identifique a natureza dos cargos, das fun-
ções ou das profissões citados e alguma de 
suas atribuições.

d)  Quais são os meios de comunicação indi-
cados para contato?

e)  Em sua opinião, que outras informações 
poderiam ser veiculadas nesses anúncios?

f)  Qual(ais) desses anúncios de emprego você 
não recomendaria? Por quê?

Os anúncios de empregos em classificados 
de jornais ou internet são meios bastante co-
muns para se informar sobre a oferta de vagas. 
Entretanto, sua consulta e utilização exigem al-
guns cuidados e procedimentos. Dispostos em 
ordem alfabética, eles trazem certo número de 
informações, como o nome do cargo, da fun-
ção ou da profissão, algumas condições de tra-
balho, endereço ou telefone para contato e se 
é necessário enviar o curriculum vitae. Observe 
que em alguns casos não há menção a salários 
e benefícios ou a localização clara da unidade 
em que o candidato, se aprovado, irá trabalhar. 
Fique de olho também em anúncios obscuros 
quanto às funções e às atribuições, que mui-
tas vezes escondem armadilhas baseadas em 
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 atividades ilegais ou na superexploração do 
trabalho. Por exemplo, quando os candidatos 
passam por “estágio” na venda de produtos ou 
serviços em troca de comissões; para serem ad-
mitidos, são obrigados, eles próprios, a adquirir 
o que a empresa vende no mercado.

Em outros casos, a exigência de disponibilida-
de de horário deve ser examinada com atenção, 
já que pode impedir a continuidade dos estu-
dos e de outras atividades formativas. Considere 
também que nem todas as funções e ocupações 
existentes figuram nesse tipo de anúncio. Por 
causa desses elementos, é recomendável obter 
as informações indispensáveis antes de se can-
didatar à vaga.

Leve em conta também que hoje existem inú-
meras possibilidades de acesso a bancos de va-
gas, como os serviços de agências na internet (é 
preciso pagar pelo cadastro que permite o rece-
bimento de informações por e-mail) ou serviços 
de aviso de vagas pelo telefone celular. Consulte 
sobre isso nas Indicações de fontes, no final des-
te encarte.

Pesquisar

Como andam a sua leitura, a escrita e a ora-
lidade? Você tem lido ou escrito com frequên-
cia textos para diferentes fins? Repare que, ao 
buscar o ingresso no mundo do trabalho, você 
estará constantemente lendo, escrevendo e co-
municando ideias e informações oralmente. 
Por exemplo, preenchendo formulários e fichas 
cadastrais, elaborando currículo e participando 
de entrevista, escrevendo cartas de solicitação, 
procurando anúncios de emprego no jornal ou 
na internet, consultado o guia da cidade para 
checar um endereço, confirmando informações 
ao telefone e assim por diante. 

Nesses momentos, você irá utilizar o que 
aprendeu na escola e em outras situações da vida 
social mediadas pela cultura escrita. Portanto, é 
importante ler e escrever sempre e procurar se 
informar sobre os textos com os quais você vai 
se deparar nas rotinas do mundo do trabalho.

Com um grupo de colegas e com a ajuda dos 
professores, elabore uma lista dos principais tex-
tos escritos e orais com os quais você vai preci-
sar lidar quando o assunto é trabalho. Obtenha 

alguns modelos desses textos e faça o exercício 
de preenchê-los ou escrevê-los. Troque textos 
com seus colegas e avalie coletivamente os re-
sultados. Acrescente as conclusões ao seu guia 
de itinerário formativo.

Estágios: como funcionam, para que 
servem

Os estágios possuem funções específicas, são 
regidos por leis e representam uma porta de en-
trada para o ingresso de jovens no mercado de 
trabalho. Sobre esse tema, no caderno, anote e 
responda as atividades a seguir.

1. Você já teve alguma experiência com está-
gio? Qual?

2. Em sua opinião, o estágio tem como princi-
pal função:
a)  garantir alguma renda para pessoas que 

têm mais necessidade;
b)  promover aprendizagens em alguma área 

ou carreira profissional;
c)  servir de mão de obra barata e sem cober-

tura trabalhista para as empresas;
d)  permitir que o jovem consiga um emprego 

rapidamente;
e)  colocar em prática o que se aprende na 

escola ou em cursos técnicos preparatórios 
para o trabalho.

No caso do Brasil, existem leis que regem os 
estágios e as condições para que adolescentes 
com pelos menos 16 anos possam realizar es-
tágio como aprendizes. Atualmente, temos a Lei 
do Aprendiz (Decreto no 5.698, de 2005) e um 
projeto de lei em tramitação no Congresso Na-
cional que, uma vez aprovado, deverá substituir 
leis anteriores de 1977 e 1994. Esse projeto de lei 
define o estágio como um “ato educativo escolar 
supervisionado, que deverá ocorrer em ambiente 
de trabalho”. Portanto, combina a aprendizagem 
de “competências” próprias da atividade profis-
sional com o currículo escolar. O projeto estipu-
la também que poderão fazer estágio estudantes 
de Ensino Médio regular, Educação Profissional, 
Educação de Jovens e Adultos, Educação Espe-
cial e Ensino Superior – podendo ser obrigatório 
ou não, segundo a instituição de ensino. Para que 
o estágio se formalize, é preciso que o candidato 
esteja regularmente  matriculado.
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Ao ingressar na empresa ou instituição, é pre-
ciso assinar um contrato que estabelece as regras 
de estágio. Entre elas estão a jornada (não superior 
a 6 horas/dia ou 30 horas semanais), o tempo de 
duração (até dois anos, prorrogando-se o período 
no caso de estudantes portadores de deficiência), 
a concessão de bolsa de estudo, de vale-transpor-
te, seguro de acidentes pessoais e direito a férias 
remuneradas. A empresa deve elaborar um plano 
de estágio com as etapas, as aprendizagens pre-
vistas e os relatórios de avaliação.

Assim, o estágio não é uma substituição do 
trabalho profissional por mão de obra barata e 
desprovida de direitos trabalhistas (o que não 
significa que essa prática não seja encontrada 
em muitas empresas). Ao contrário, ele deve 
funcionar como efetiva preparação para a cida-
dania e o mundo do trabalho.

Os estágios podem ser oferecidos por em-
presas privadas, órgãos da administração públi-
ca direta, indireta ou de autarquias e fundações 
dos três níveis de governo (federal, estadual, 
municipal), bem como por profissionais libe-
rais e organizações não governamentais devi-
damente registrados. Saiba mais sobre o tema 
consultando as Indicações de fontes, no final 
deste encarte.

Pesquisar

Junto com alguns colegas e com a ajuda dos 
professores, pesquise dados estatísticos e infor-
mações gerais sobre profissões e ocupações ur-
banas em sua cidade ou região. Perceba que as 
cidades e, em especial, as áreas metropolitanas, 
concentram uma grande diversidade de ocu-
pações e profissões distribuídas nos diferentes 

setores de atividade econômica. Para orientar a 
pesquisa, considere alguns dados:

Segundo o Ministério do Trabalho e Empre-
go, há prognósticos de crescimento em 2008 no 
nível de empregos criados no setor de serviços 
(congrega ramos do comércio, turismo, serviços 
financeiros, consultoria, propaganda e publici-
dade, comunicações, informática, transportes, 
serviços públicos e outros), tradicionalmente 
concentrados nos núcleos urbanos.

Deve-se mencionar também a presença mar-
cante da economia informal. Segundo a pesqui-
sa Economia Informal Urbana, feita pelo IBGE 
em 2003, o setor empregava naquele ano cerca 
de 14 milhões de brasileiros, ou um quarto das 
pessoas com alguma ocupação em cidades do 
país. Segundo a Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), esse ramo se refere a unidades 
econômicas não agrícolas, formadas por  pessoas 
que trabalham por conta própria ou pequenos 
empreendimentos com até cinco empregados. 
Caracteriza-se pela organização gerencial sim-
ples, baixa escala de produção, em boa parte 
sem registros contábeis e quase nenhuma sepa-
ração entre capital e trabalho.

Considere também em sua localidade ocupa-
ções do setor público e iniciativas ligadas a pro-
jetos de cunho social e de economia solidária 
ou vinculadas a programas de complementação 
de renda, bem como os trabalhos que podem ser 
realizados na própria residência, os temporários 
e os de tempo parcial.

Discuta os resultados com os colegas e agre-
gue as novas informações ao seu itinerário for-
mativo. Esses resultados poderão ser expostos na 
escola e servir de referência a outras pessoas, 
que poderão se apropriar da realidade do traba-
lho e do emprego em sua cidade ou região.
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Para escolher profi ssões: 
construindo um itinerário 
formativo

Este encarte traz atividades para que você possa iniciar um per-
curso pessoal que o ajude a escolher uma profi ssão ou área de 
atuação. Para isso, é fundamental conhecer um pouco mais sobre 

si mesmo (o chamado autoconhecimento), sobre as carreiras profi s-
sionais e setores de atividade econômica, bem como sobre a sua rea-
lidade – do seu bairro ou cidade até a realidade econômica, social, 
política e cultural de nosso país e de outras partes do mundo.

Para se organizar, fi que de olho também nas informações e discus-
sões sobre trabalho e emprego que aparecem nos capítulos deste volu-
me e nas atividades da seção Participação Social. 

Fazer uma escolha sempre implica riscos. O mesmo vale para a 
escolha profi ssional, em especial no mundo de hoje, devido princi-
palmente às aceleradas transformações no mercado de trabalho e à 
redução do número de empregos. Mas os riscos que existem em cada 
opção que fazemos diminuem bastante quando se eleva o autoconhe-
cimento, o grau de informações que temos à disposição e a percepção 
da realidade que nos cerca. 

Inicialmente, escolha a afi rmação que mais se adequa à sua opção 
profi ssional. Se nenhuma das alternativas for satisfatória, escreva sua 
resposta no caderno. Ela vale tanto quanto as demais.

1. Já me defi ni em relação à carreira que pretendo seguir.

2. Estou em dúvida em relação a duas ou mais profi ssões.

3. Ainda não me defi ni e não sei como fazer isso.

4. Não me preocupo com isso neste momento.

5. Decidi seguir carreira na área em que estou empregado hoje.

Compare sua resposta com as de seus colegas. É importante que a 
turma discuta e troque impressões sobre os resultados.

Tomar decisões sobre a carreira profi ssional é sempre um desafi o. 
Uma escolha profi ssional não vai nortear a vida inteira de uma pessoa: 
ela é um primeiro passo, e é importante lembrar que outras situações 
de escolha poderão surgir mais à frente. Além disso, estamos diante 

Orientação
para o 
trabalho
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de “escolhas”, no plural, e não de uma só escolha. 
Existem inúmeros casos de pessoas – quase todo 
mundo, na verdade – que atuam em determinada 
carreira, mas que poderiam desenvolver outras ati-
vidades com igual competência. O escritor Luis Fer-
nando Verissimo, por exemplo, já trabalhou como 
tradutor e também toca saxofone em um grupo de 
jazz. Assim, uma escolha num determinado mo-
mento não exclui ou invalida escolhas futuras.

Refl exões pessoais

As questões a seguir vão ajudá -lo a refl etir so-
bre suas características e expectativas pessoais. 
Você pode escolher quantos itens quiser.  Se ne-
nhuma das alternativas for satisfatória, escreva 
sua resposta no caderno.

1. Para mim, realização pessoal é:
 a)  ganhar muito dinheiro, seja lá com qual 

for a profi ssão.
 b) viajar e conhecer outros lugares e culturas.
 c) casar e ter fi lhos.

 d) ter um bom emprego.
 e)  ter um emprego, mesmo que não seja na 

área que escolhi.
 f) ter meu próprio negócio.

2. Para mim, realização profi ssional é:
 a) exercer um cargo de importância.
 b) garantir minha sobrevivência.
 c) fazer um trabalho que seja útil socialmente.
 d)  fazer o que gosto profi ssionalmente.
 e)  ganhar muito dinheiro, independente do 

tipo de emprego.
 f) ter um emprego digno.
 g)  ser reconhecido pelo que faço profi ssio-

nalmente.
 h)  ter um cargo ou profi ssão que agrade às 

pessoas.

3. A profi ssão que eu tenho em mente hoje é:
 a) muito valorizada pelas pessoas.
 b) meu sonho de criança.
 c) a mesma de meu(s) pai(s) e/ou parentes.
 d)  a que pode me ajudar a conseguir um em-

prego.
 e) a que exerço.
 f)  a que pode me ajudar a ganhar muito 

dinheiro.
 g)  a que oferece mais empregos no lugar 

onde vivo.
 h)  a que eu gostaria de exercer, mas não me 

sinto em condições de fazê -lo.

4. Sobre a escolha profi ssional, penso que:
 a)  deve estar de acordo com o que tem a ver 

com a pessoa.
 b)  está ligada ao fato de a pessoa ser mulher 

(ou homem).
 c)  deve estar de acordo com a vocação, algo 

que já nasce com a pessoa.
 d)  ninguém nasce com uma vocação. De-

senvolvemos habilidades e interesses ao 
longo da vida.

Troque ideias com seus colegas sobre as res-
postas dadas às questões acima. Elas têm um 
ponto em comum: referem -se ao modo como as 
pessoas constroem e desenvolvem seus interes-
ses, saberes e habilidades. Talvez elas ajudem a 
mostrar que os gostos e preferências não vêm do 
berço, mas resultam de experiências pessoais ou 
dos estímulos que recebemos.
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Algumas respostas certamente vão tocar 
também na questão da distância entre desejo 
e possibilidade, o que é sempre um desafi o – 
ainda mais no Brasil, onde, para a maioria da 
população, há grandes desigualdades de opor-
tunidades. Na hora de decidir sobre uma pro-
fi ssão, surgem várias questões: Vale a pena? De 
quanto tempo e esforço vou precisar para me 
preparar para ela? Tenho condições (fi nanceiras, 
disposição física e de tempo etc.) para isso? Aqui 
já surgem pistas que indicam a necessidade de 
conhecer melhor o que é exigido pelas carreiras 
profi ssionais. (Sobre isso, consulte as Indicações 
de livros e sites ao fi nal do encarte). Voltaremos 
a esses pontos mais adiante.

5. Meu jeito de ser.

Esta questão explora um pouco mais suas 
características pessoais. Copie o quadro abai-
xo no caderno e marque com X as opções (Sim; 
Não; Mais ou menos), para qualifi car seus traços 
pessoais. Em seguida, peça a uma pessoa que o 
conheça bem para avaliar suas respostas. Proce-
da da seguinte maneira: leia as respostas para a 
pessoa e anote a opinião dela na coluna “Ou-
tro”. Com isso, você terá novos elementos para 
refl etir sobre o seu jeito de ser, suas prioridades 
e expectativas.

Refl ita sobre os resultados, considerando 
sempre que construímos nosso modo de ser 

Sim Não Mais ou menos Outro

Colaborador

Criativo

Lido bem com divergências

Organizado

Ansioso

Calmo

Desligado

“Desencanado”

Possuo habilidades manuais 

Tenho iniciativa

Gosto de ouvir os outros

Afetivo

Tenho facilidade para me rela-
cionar

Sensível

Compreensivo

Impaciente

Teimoso

Tímido

Gosto de fazer tudo sozinho

Refl exivo 
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com base naquilo com que nos identifi camos 
e nas relações com outras pessoas, em dife-
rentes ambientes e situações. Podemos sempre 
mudar ou reafi rmar nosso modo de ser diante 
de novos desafi os. Considere as respostas do 
quadro e pense sobre as seguintes questões: 
Quais dessas características quero para mim? 
Quais delas eu já tenho? E quais posso e quero 
desenvolver? 

Pesquisar

É comum, em muitas famílias, que os fi lhos 
comecem a trabalhar exercendo a mesma 
ocupação ou profi ssão dos pais ou parentes 
próximos. Isso pode acontecer também pela 
infl uência ou intimidade com pessoas que 
admiramos ou de que gostamos muito. Essas 
questões suscitam um bom tema para pesquisas 
e levantamentos. Esta atividade pode ser divi-
dida em dois planos: 

a) as escolhas profi ssionais em minha família; 

b)  as escolhas profi ssionais de pessoas que já 
ingressaram no mercado de trabalho.

1ª etapa

Com base nas profi ssões desempenhadas pe-
los seus pais, faça um levantamento para desco-
brir se existem escolhas comuns e o que os levou 
a fazê -las. Veja a sugestão de roteiro a seguir:

1. Profi ssão do pai e da mãe. Razões da esco-
lha profi ssional. Preparação para o exercício 
da profi ssão.

2. Profi ssões de avós, tios e outros parentes. Ra-
zões da escolha profi ssional. Preparação para 
o exercício da profi ssão. 

3. Existe uma profi ssão ou profi ssões em comum 
na família? Qual(ais)? 

4. No caso de existirem profi ssões em comum: 

a)  Trata -se de um ofício transmitido entre as 
gerações da família? 

b)  Tem a ver com as características espaciais 
do lugar de moradia (campo, cidade grande, 

média ou pequena, local próximo ou não 
de grandes centros urbanos, polo econômi-
co especializado etc.)? Existem profi ssões e 
setores de atividade valorizados ou disponí-
veis no local ou nos arredores? 

c)  Estão relacionadas a gênero (profi ssões 
“masculinas” ou “femininas”)? 

d)  As escolhas estão ligadas às origens regio-
nais ou nacionais de membros da famí-
lia? Essa tradição profissional da família 
influencia os seus membros mais jovens? 
Como isso acontece? Isso ainda continua 
a ocorrer?

5. No caso de existirem escolhas profi ssionais 
distintas: 

a)  Quais motivos levaram às escolhas profi ssio-
nais ou a mudanças no percurso profi ssional? 

b)  Quais infl uências da realidade circundante 
interferiram nessas escolhas? 

c)  Existem profi ssões e/ou setores de atividade 
valorizados ou disponíveis no local ou nos 
arredores?

d)  Quais oportunidades ou condições facilita-
ram ou difi cultaram essas escolhas?

6. Organize e sistematize as informações.

2ª etapa

Sobre o levantamento das escolhas feitas por 
outros profi ssionais, junte -se a um grupo de co-
legas. Veja as sugestões a seguir:

1. O grupo deverá escolher algumas pessoas 
para serem entrevistadas, privilegiando a di-
versidade socioeconômica e cultural: quanto 
à ocupação ou profi ssão, faixa de renda, gê-
nero, cor/ “raça”, local de moradia, escolari-
dade e outros. 

2. É importante preparar um roteiro de ques-
tões que leve o grupo a descobrir as mo-
tivações que levaram às escolhas feitas, 
assim como as facilidades ou difi culdades 
encontradas para alcançá -las. 

3. Com a ajuda dos(as) professores(as), faça a 
tabulação dos dados e apresente os resulta-
dos do seu grupo para o restante da turma.
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Painel e indicadores

Junto com os demais grupos da classe, aju-
de a organizar um painel com os principais re-
sultados, tanto das pesquisas e levantamentos 
como das questões discutidas antes. É funda-
mental que a turma analise os dados obtidos 
e, com base neles, refl ita sobre os principais 
elementos que infl uenciam ou condicionam 
as escolhas profi ssionais (família, lugar, renda, 
origens, situação e tendências do mercado de 
trabalho, histórico das ocupações locais etc.). 
Com base nesses dados, construa uma lista de 
indicadores, que devem ser levados em conta 
e analisados no momento da tomada de deci-
são. Eles serão importantes para a construção 
de um itinerário formativo sobre as escolhas 
profi ssionais. Mais adiante, você vai ampliar a 
lista com novas informações.

O que é o trabalho?
O trabalho é uma atividade especifi camente humana, 

no qual as pessoas transformam a natureza, utilizando a in-
teligência e a energia física para produzir bens e serviços. O 
trabalho diferencia os seres humanos dos outros animais, que 
não planejam sua existência e não podem modifi cá -la, apenas 
adaptar -se ao meio. Os seres humanos, ao contrário, transfor-
mam, criam e recriam sua vida por meio de ações conscientes 
no mundo em que vivem. Nesse sentido, o trabalho não só 
produz conhecimento, ciência e tecnologia, mas possibilita as 
contínuas modifi cações culturais, sociais, políticas e econômi-
cas das sociedades.

É por meio do trabalho que os homens e mulheres produ-
zem e têm acesso não só aos bens primários de subsistência 
(alimentação, água, moradia, saneamento, cuidados médicos, 
vestuário, educação, transporte e energia), mas também aos 
bens tecnológicos e culturais das sociedades contemporâneas. 

O trabalho é mais do que produção. Ele é uma das vias 
para a criação de vínculos sociais fora da família. Em alguns 
casos, é o único espaço de convivência comunitária, fora do 
universo estritamente familiar.

Mas tanto o signifi cado do trabalho quanto os lugares e os 
meios para produzi -lo não foram sempre os mesmos ao longo 
da história humana.

Homens e mulheres produzem e atribuem sentidos, sig-
nifi cados e valores diferentes ao trabalho, de acordo com o 
momento social, político e econômico que vivem. Da invenção 
do arado às modernas máquinas agrícolas, do tear à máquina 
a vapor, da energia elétrica aos computadores, o mundo do 
trabalho e as condições de vida dos trabalhadores sofreram 
numerosas transformações.

KOK, Maria da Gloria Porto. Trabalhadores em movimento: desafi os e perspectivas. 
São Paulo: Global, 2004. p. 11 e 12 .

Há um verdadeiro questionamento em torno das possibilida-
des do trabalho neste novo milênio. Também não é para menos, 
em face do conjunto de modifi cações que vem ocorrendo desde 
o último quartel do século XX: surgiram o computador pessoal, a 
internet, os novos materiais a substituírem os antigos, a biotecno-
logia, entre tantos outros descobrimentos [...]

Na Grécia Antiga, o termo trabalho possuía sentido pejorati-
vo, pois indicava a condição a ser exercida por aqueles que eram 
forçados a prover as necessidades da vida. O escravo, responsável 
pelo exercício do trabalho era, ao mesmo tempo, desconsiderado 
na sua condição de cidadão. [...]

Foi somente no segundo milênio que o trabalho encontrou 
condições mais favoráveis para a sua valorização, até alcançar o 
estágio de cidadania a partir do século XX. [Mas] já nos “Atos dos 
Apóstolos”, no primeiro milênio, o termo trabalho foi associado à 
ética cristã clássica (ganharás o pão com o suor do teu rosto).

O impulso maior se deu com o protestantismo, através de 
Lutero e Calvino. A ética do trabalho começa a ser valorizada en-
tre os séculos XIII e XIV, segundo a interpretação de Max Weber. 
O trabalho passou a ser identifi cado como fonte de cultura e de 
toda a riqueza. Seria um meio para o homem transformar tanto a 
natureza quanto a si próprio, como mostram as interpretações de 
autores como Adam Smith, Hegel e Karl Marx. [...]

No novo milênio, as possibilidades do trabalho são muito 
difusas. Há de tudo: do fi m do trabalho ou dos empregos e a con-
sagração do tempo livre até a barbárie da violência e da exclusão 
dos condenados pela ausência do trabalho no capitalismo.

POCHMANN, Márcio. “As perspectivas do trabalho na economia moderna”. In: 
DOWBOR, L. et al. (Orgs.). Desafi os do trabalho. Petrópolis: Vozes, 2004.

Educação e trabalho

Dentre as razões que levam muitas pessoas 
com idade acima de 16, 17 ou 18 anos a vol-
tarem a estudar em cursos de Educação de Jo-
vens e Adultos está a necessidade de completar 
sua escolaridade básica e obter certifi cado para 
melhorar sua posição no mercado de trabalho. 
Isso vale tanto para os que estão desempregados 
como para aqueles que desejam uma promo-
ção, mudança de cargo ou melhoria salarial (ou, 
ainda, tudo isso junto).

Sobre esse tema, responda às questões a se-
guir. Assim como as anteriores, escolha mais de 
uma alternativa e, se necessário, anote a sua res-
posta pessoal no caderno.

1. Na escola:
a) costumo ir bem nas matérias de que mais 

gosto.
b) procuro me esforçar em todas as matérias, 

pois tudo é importante.
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c) procuro me sair bem nas matérias que po-
dem me ajudar profi ssionalmente.

d) costumo me aplicar nas matérias em que 
os professores são mais legais.

2.  Sobre conciliar trabalho e estudo, penso que:

a) é difícil, mas necessário.

b) é impossível, por causa das exigências im-
postas para ambos.

c) é melhor dar prioridade ao trabalho, que 
garante a sobrevivência.

d) é mais importante priorizar o estudo, que 
abre portas no futuro.

e) ambos são importantes para uma pessoa 
aprender coisas novas.

3.  Em sua opinião, o curso de Ensino Médio deve:

a) priorizar a preparação para entrar na fa-
culdade.

b) privilegiar a formação técnica profi ssiona-
lizante.

c) oferecer tanto uma formação geral como 
ensino profi ssionalizante.

Pesquisar

Há um grande debate no Brasil sobre os rumos 
do Ensino Médio: esse nível da educação deve 
priorizar o ensino técnico profi ssionalizante ou 
o chamado ensino propedêutico, preparatório 
para prosseguimento de estudos no nível supe-
rior? A obrigatoriedade do ensino profi ssionali-
zante de nível médio já existe desde a década 
de 1970 nas leis brasileiras. Mas, na prática, isso 
não se efetivou. São escassas as oportunidades 
para concluir esse nível com alguma preparação 
técnica para o trabalho. A tendência tem sido a 
de privilegiar o ensino propedêutico. De outro 
lado, há também iniciativas e experiências ino-
vadoras nesse campo (consulte as Indicações de 
fontes ao fi nal do encarte).

Com um pequeno grupo de colegas, faça 
uma pesquisa sobre o tema. Veja a sugestão de 
roteiro a seguir:

1. Existem escolas no município ou região que 
oferecem ensino técnico profi ssionalizante? 
São escolas públicas, privadas ou ambas?

2. Se a resposta for afi rmativa, quais são os cur-
sos e modalidades profi ssionais oferecidos? 
As escolas que oferecem esse tipo de ensino 
possuem cursos próprios ou fazem parcerias 
com escolas técnicas?

3. Nas escolas que oferecem ensino técnico 
profi ssionalizante existem laboratórios, com-
putadores, máquinas, equipamentos e outros 
recursos necessários a esse tipo de ensino?

4. Os estudantes que cursaram o ensino téc-
nico profi ssionalizante conseguiram arru-
mar emprego na sua área de formação? Em 
quais empresas ou instituições?

5. Existem empresas e outras instituições 
no município ou região que oferecem al-
gum tipo de estágio para esses estudantes? 
Qual(is)? Em quais setores de atividade essas 
empresas atuam?

6. Na opinião daqueles que frequentam cursos 
técnicos, como é a qualidade do ensino? 
Esse tipo de curso vem de fato preparando 
os estudantes para os desafi os do mercado 
de trabalho?

Organize os resultados das pesquisas e, com 
a ajuda dos(as) professores(as), prepare uma 
apresentação dos resultados na escola. 

Até agora, vimos o quanto educação e tra-
balho estão associados. Há pessoas que fazem 
dois ou mais cursos superiores e vários cursos 
de especialização para disputar uma vaga num 
mercado de trabalho cada vez mais competitivo. 
E pior: isso nem sempre é garantia antecipada de 
emprego; tudo depende da área de atuação, da 
carreira escolhida e das contínuas mudanças no 
mercado de trabalho e no cenário econômico 
do país. 

Se a turma achar conveniente, pode fazer 
uma nova sondagem com profi ssionais e espe-
cialistas em recursos humanos que trabalham 
nas empresas.

Sobre o papel da escolaridade na defi nição 
das opções profi ssionais, em suas diferentes mo-
dalidades, converse com os colegas e prepare 
indicadores sobre esse ponto. Acrescente os 
novos indicadores aos que já foram criados nas 
atividades anteriores.
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Conhecendo as profi ssões

Leia a letra de música a seguir, gravada pelo 
cantor e compositor Paulinho da Viola. Se pos-
sível, combine com os(as) professores(as) e seus 
colegas de turma para ouvir a música na sala 
de aula. A seguir, responda individualmente às 
questões.

14 Anos

Paulinho da Viola

Tinha eu 14 anos de idade 
Quando meu pai me chamou 
(quando meu pai me chamou)
Perguntou se eu não queria
Estudar � loso� a
Medicina ou engenharia
Tinha eu que ser doutor

Mas a minha aspiração
Era ter um violão
Para me tornar sambista
Ele então me aconselhou
Sambista não tem valor
Nesta terra de doutor
E seu doutor

O meu pai tinha razão
Vejo um samba ser vendido
E o sambista esquecido,
O seu verdadeiro autor
Eu estou necessitado
Mas meu samba encabulado
Eu não vendo não senhor

© 1960. Editora e Importadora Musical Fermata do Brasil Ltda. 

1. Quais são as profi ssões mencionadas na música?

2. Todas essas profi ssões são valorizadas social-
mente? Por quê? Utilize trechos da canção 
para dar sua resposta.

3. Qual foi o conselho dado pelo pai ao fi lho 
de 14 anos? O que o fi lho gostaria de fazer 
na vida?

4. Você seguiria o conselho dado pelo pai do jo-
vem citado na música? Explique sua resposta.

Sabemos que todas as profi ssões são ne-
cessárias para a vida em sociedade. Não seria 
possível dispensar, por exemplo, os serviços de 

um encanador. Da mesma forma, não encontra-
ríamos os alimentos em supermercados, feiras 
e “sacolões” se não existissem o agricultor e o 
feirante ou comerciante, e também não haveria 
atendimento em postos de saúde e hospitais sem 
a presença de recepcionistas, técnicos de raio X, 
médicos e enfermeiros.

Entretanto, sabemos que nem todas as pro-
fi ssões, ocupações ou cargos são valorizados da 
mesma maneira no mundo atual. Como mostra 
a canção de Paulinho da Viola, a sociedade ten-
de a prestigiar mais as profi ssões que envolvem 
o trabalho intelectual, e menos as tipicamente 
braçais (que, é bom que se diga, nem por isso 
dispensam o trabalho intelectual).

Com um pequeno grupo de colegas, ela-
bore um quadro com dois conjuntos de pro-
fissões: a) aquelas que o grupo acha que são 
mais valorizadas; b) aquelas que, de forma 
geral, são desvalorizadas socialmente. A par-
tir desse levantamento, registre no caderno 
com quais frases abaixo você concorda ou 
discorda:

Sobre a valorização das profi ssões:

1. Todas as profi ssões são importantes para a 
sociedade.

2. A sociedade valoriza mais as profi ssões que 
envolvem trabalho intelectual.

3. A valorização das profi ssões sofre mudanças 
ao longo do tempo.

4. Só as profi ssões criadas mais recentemente 
são valorizadas.

5. Só têm valor as profi ssões associadas ao uso 
intensivo de novas tecnologias.

6. Algumas das profi ssões mais valorizadas são 
aquelas exercidas tradicionalmente pelas eli-
tes econômicas e sociais.

7. Quanto menor a qualifi cação para uma profi s-
são, menos importante ela é para a sociedade.

Troque impressões com os colegas sobre as 
respostas de vocês. Ter opinião formada a esse 
respeito é imprescindível.
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São muitos os fatores que interferem na valori-
zação social das profi ssões, desde as raízes históri-
cas da formação social de um país, até o prestígio 
de certas funções ou profi ssões (que é construído 
historicamente), os salários pagos e outros. É im-
portante lembrar que, em face das transformações 
no mundo contemporâneo, o leque de opções 
profi ssionais hoje é muito maior do que há trinta 
anos. Isso tem a ver com os novos contextos, mar-
cados pelo advento da chamada globalização, 
pelas inovações tecnológicas e pelo aumento im-
pressionante da força dos meios de comunicação 
de massa e produção de informações.

Com base nas novas informações e nos re-
sultados dos debates sobre esse tema, elabore 
outros indicadores para a escolha profi ssional, 
incluindo -os na lista feita anteriormente.

Criando classifi cações para as profi ssões

Observe abaixo algumas profi ssões ou ocu-
pações. Em grupo, criem uma classifi cação para 
organizá -las em agrupamentos menores. Depois, 
discutam os resultados com o restante da turma. É 
importante deixar claro para os colegas quais foram 
os critérios utilizados para fazer a classifi cação.

É um fato conhecido que as profi ssões podem 
ser classifi cadas de acordo com vários critérios. 
O mais frequente é distribuí -las nas três áreas 
tradicionais das disciplinas escolares: humanas, 
exatas e biológicas. Ou ainda, em decorrência 
de versão mais atualizada das áreas do conhe-
cimento que orientam os currículos escolares 

Mercado de trabalho e campo de trabalho
Por mercado de trabalho entende -se a compra e venda da 

força de trabalho – o conjunto de habilidades, competências e 
conhecimentos de alguém para uma tarefa, seja ela manual ou 
mental. O “preço” da “mercadoria” força de trabalho é o valor 
socialmente atribuído ao trabalho. Quanto maior for a qualidade 
da mercadoria e quanto maior for a procura por ela, maior será o 
preço que ela alcança no mercado, fazendo o salário variar. Por 
isso, as pessoas buscam mais formação (curso universitário, pós-
-graduação etc.). Porém, mesmo assim, isso tudo não garante 
ingresso no mercado de trabalho.

Como o trabalho em nossa sociedade é muito complexo 
e dividido, não conseguimos saber qual é o seu valor real. Por 
exemplo, quanto vale o trabalho de um(a) assistente social que 
trabalha no setor de recursos humanos de uma fábrica de pneus? 
Essa pessoa não “produz” pneus, mas seu trabalho contribui 
para isso. Como medir em “pneus” o valor do seu trabalho? É 
possível calcular dessa forma? Sabemos que o valor do trabalho 
acaba sendo pago de forma abstrata, pelo contrato de trabalho, 
conforme o que é pago, em média, por outras empresas.

Quando falamos “o mercado já esteve melhor para a engenha-
ria” ou “parece que o mercado vai melhorar para o turismo”, esta-
mos constatando as difi culdades ou explorando as possibilidades de 
vender a força de trabalho. Mas é preciso pensar também em campo 
de trabalho. Ou seja, nas possibilidades de intervenção social ainda 
não transformadas em emprego ou trabalho. Por exemplo: há me-
nor número de vagas para médicos em regiões afastadas dos gran-
des centros urbanos. Eles, em geral, procuram melhores condições 
de mercado. Porém, há muita necessidade social de médicos nas 
regiões periféricas – portanto, há muito campo, mas não há empre-
gos. Também é possível pensar em um bom campo quando uma 
determinada área ainda está se desenvolvendo, isto é, quando há 
atividades e conhecimentos ainda a serem desenvolvidos. [...]

Por isso, é importante refl etir criticamente sobre as infor-
mações que mostram algumas profi ssões como promissoras e 
sobre as necessidades sociais ainda não atendidas de novos 
profi ssionais.

ADAPTADO DE: Tribunal da profi ssões. Revista Profi ssões. São Paulo: Segmento, 
2002. p. 31-32.

artista 
plástico

tecnólogo em 
comércio exterior

eletricista

Professor

agricultor
cozinheiro

assistente  social

engenheiro 
de minas

tecnólogo em 
alimentos nutricionista

enfermeiro

auxiliar administrativo

AGENTE 
COMUNITÁRIO

marceneiro

torneiro -mecânico

operador de telemarketing

químico

psicólogo

médico

ecologista

guia de turismo tradutor e 
intérprete

fotógrafo

historiador

cientista social
motorista

economista

ator

dançarino jornalista
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de Ensino Médio: Linguagens, Matemática, Ci-
ências Humanas e Ciências Naturais. Mas há 
difi culdades para usar essas classifi cações de 
agrupamento nas profi ssões: elas têm forte liga-
ção com o modo de organizar as áreas do co-
nhecimento na educação básica e nem sempre 
guardam correspondência com as profi ssões 
existentes.

Consulte outras proposições de classifi cação 
das profi ssões ao fi nal deste encarte. Com base ne-
las e em outras que a turma descobrir, reorganize a 
classifi cação feita na fi gura da página anterior. 

A seguir, elabore indicadores sobre as profi s-
sões, relacionados aos campos ou ao mercado 
de trabalho. Considere também, para essa etapa, 
a existência de novas atividades ligadas à cons-
tituição de empreendimentos coletivos, como 
cooperativas e iniciativas de economia solidária 
(consulte as Indicações de fontes ao fi nal deste 
encarte). Com essas novas informações, comple-
te o conjunto de indicadores. Eles vão compor 
um bom itinerário formativo para que cada um 
refl ita sobre as possibilidades de escolha profi s-
sional e se prepare para os desafi os das transfor-
mações no mundo do trabalho e emprego.

Projovem – Arcos profi ssionais

ARCOS e OCUPAÇÕES

1. Administração 
a) Arquivador
b) Almoxarife
c) Contínuo (Offi ce -boy/Offi ce -girl)
c) Auxiliar administrativo

2. Agroextrativista 
a) Criador de pequenos animais 
b) Trabalhador em cultivo regional 
c) Extrativista fl orestal de produtos regionais 
d) Artesão regional

3. Alimentação 
a) Chapista
b) Cozinheiro auxiliar

Profi ssões: uma classifi cação

Profi ssões Ligadas aos 
Recursos Naturais

Realizam estudos 
sobre os impactos 
ambientais e a pre-

servação dos recursos 
naturais, isto é, lidam 
com a fl ora a fauna, o 
potencial hídrico etc.

Profi ssões Artísticas e 
de Entretenimento 

Criam e/ou execu-
tam obras de arte ou 

divertimentos.

Profi ssões 
Assistenciais

Dão algum tipo de 
assistência às pessoas. 
Buscam o bem -estar 
social, físico e psico-
lógico. Estão ligadas à 
proteção, aos cuida-
dos pessoais ou aos 

cuidados domésticos.

Profi ssões Científi cas

Buscam novos conhe-
cimentos ou explica-
ção para os fatos. São 
os pesquisadores (ou 
cientistas) que procu-
ram entender o que 

ainda não foi explica-
do, pesquisam novos 
medicamentos etc.

Profi ssões de Contato 
Comercial

Vendem objetos ou 
ideias "convencen-
do" o cliente ou o 

consumidor.

Profi ssões Culturais

Conservam e/ou 
transmitem os co-
nhecimentos que a 

civilização acumulou 
em qualquer área.

Profi ssões de 
Organização

Planejam, dirigem e 
controlam o funciona-
mento das empresas 
públicas ou particu-
lares. Garantem um 

funcionamento tão efi -
ciente quanto possível.

Profi ssões 
Tecnológicas

Aplicam técnicas 
e conhecimentos 

para a produção e/
ou manutenção de 

objetos, máquinas ou 
processos.

ADAPTADO DE: GOLDBERG, Maria A. “A opção profi ssional”. In: BOCK, Silvio. Profi ssões. Fundação Carlos Chagas, 1971.
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Orientação para o trabalho

c) Repositor de mercadorias 
d) Vendedor ambulante (Alimentação)

4. Arte e cultura I 
a) Auxiliar de produção cultural
b) Auxiliar de cenotecnia
c) Auxiliar de fi gurino
d) DJ/MC

5. Arte e cultura II 
a) Revelador de fi lmes fotográfi cos
b) Fotógrafo social
c) Operador de câmara de vídeo (Cameraman)
d) Finalizador de vídeo

6. Construção e Reparos I (Revestimentos)
a) Ladrilheiro
b) Gesseiro
c) Pintor
d)  Trabalhador da manutenção de edifi ca-

ções (Revestimentos)

7. Construção e reparos II (Instalações) 
a) Eletricista de instalações (Edifícios)
b) Trabalhador da manutenção de edifi cações 
c)  Instalador -reparador de linhas e aparelhos 

de telecomunicações
d)  Instalador de sistemas eletrônicos de 

segurança

8. Educação 
a) Monitor de recreação
b) Reforço escolar
c) Contador de histórias
d)  Assistente administrativo (Escolas/Bibliotecas)

9. Esporte e lazer 
a) Recreador 
b) Agente comunitário de esporte e lazer 
c) Monitor de esporte e lazer
d) Animador de eventos

10. Gestão Pública e 3o Setor 
a) Assistente administrativo 
b) Coletor de dados em pesquisas
c) Agente de projetos sociais
d) Agente comunitário

11. Gráfi ca
a) Guilhotineiro (Indústria gráfi ca)
b) Encadernador
c) Impressor (Serigrafi a)
d) Operador de acabamento

12. Joalheria 
a)  Joalheiro na confecção de bijuterias e 

joias de fantasia 

b) Joalheiro (Reparações)
c) Gravador (Joalheria e ourivesaria)
d) Vendedor de comércio (Varejista)

13. Madeira e móveis 
a) Marceneiro
b) Reformador de móveis
c)  Auxiliar de desenhista de móveis
d) Vendedor de móveis

14. Metalmecânica 
a) Serralheiro
b) Funileiro industrial
c) Auxiliar de promoção de vendas 
d)  Assistente de vendas (Automóveis e 

autopeças)

15. Pesca/Piscicultura 
a) Pescador artesanal
b) Auxiliar de piscicultor
c) Trabalhador no benefi ciamento do pescado
d)  Vendedor de pescado – peixeiro (Comér-

cio varejista)

16. Saúde 
a)  Atendente de laboratório de análises 

clínicas
b)  Recepcionista de consultório médico ou 

dentário
c) Atendente de farmácia (Balconista)
d)  Auxiliar de administração (Hospitais e 

clínicas)

17. Serviços domésticos I 
a) Faxineiro
b) Porteiro
c)  Empregado doméstico nos serviços gerais 

(Caseiro)
d) Cozinheiro no serviço doméstico

18. Serviços domésticos ll 
a) Cuidador de idosos
b) Passador de roupas
c) Cuidador de crianças (Babá)
d) Lavadeiro

19. Serviços pessoais 
a) Manicura/Pedicura 
b) Depilador
c) Cabeleireiro
d) Maquiador

20. Telemática 
a) Operador de microcomputador 
b) Helpdesk 
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c) Telemarketing (Vendas)
d) Assistente de vendas (Informática e Celulares)

21. Transporte 
a) Cobrador
b) Ajudante de motorista (Entregador)
c) Assistente administrativo (Transporte)
d) Despachante de transportes coletivos

22. Turismo e hospitalidade 
a) Organizador de eventos

b) Cumim (Auxiliar de garçom)
c) Recepcionista de hotéis
d) Guia de turismo local

23. Vestuário 
a) Costureiro
b) Montador de artefatos de couro 
c) Costureira de reparação de roupas
d) Vendedor de comércio varejista

PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSÃO DE JOVENS – Projovem. 
Disponível em: <http://www.projovem.gov.br>.

Indicação de livros, sites e fi lmes
Livros
BRASIL. Programa Nacional de Inclusão de Jovens – Projovem. Unidade Formativa I, II e III. 2. ed. Brasília: MEC, 2007.
KOK, Maria da Gloria Porto. Trabalhadores em movimento: desafi os e perspectivas. São Paulo: Global, 2004. (Coleção Viver, Aprender. 
Educação de Jovens e Adultos.)
TOMMASI, Lívia de; NOGUEIRA, Madza J.; CORROCHANO, Maria C. Almanaque da juventude e o mundo do trabalho. São Paulo: Ação 
Educativa, 2007.

Sites
Existem inúmeros serviços de orientação profi ssional ou de encaminhamento de candidatos a postos de trabalho, oferecidos tanto 
pelo poder público como por entidades que atuam nesse campo. Alguns deles oferecem informações e suportes para fazer escolhas 
escolares, de formação e profi ssionalização, ou ainda informações que auxiliam as pessoas a gerar trajetórias pessoais adequadas 
para proceder à escolha profi ssional. Sugerimos pesquisar os seguintes portais ou instituições:
Estação das Profi ssões (Minas Gerais). Disponível em: <http://www.estacaodasprofi ssoes.com.br/>. Acesso em: 14 jul. 2008.
Site de informações sobre a vida profi ssional. 

Fórum Brasileiro de Economia Solidária. Disponível em: <http://www.fbes.org.br/>.  Acesso em: 14 jul. 2008.
Apresenta iniciativas no campo da economia solidária.
Centro Público de Economia Solidária ou de geração de Trabalho e Renda. Inúmeras prefeituras possuem centros desse tipo, como 
Diadema, Osasco e Santo André (SP), Itajaí (SC), Recife (PE), Natal (RN), entre outras. Em um bom programa de busca na internet, 
procure informações a respeito deles.

Programa Nacional de Inclusão de Jovens: Educação, Qualifi cação e Ação Comunitária – Projovem. Disponível em: <http://www.
projovem.gov.br/>. Acesso em: 14 jul. 2008.
Componente da Política Nacional de Juventude, do Governo Federal, trata -se de um amplo programa que vem sendo implantado 
desde 2005, sob a coordenação da Secretaria -Geral da Presidência da República, em parceria com o Ministério da Educação, o 
Ministério do Trabalho e Emprego e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. O programa abrange elevação da 
escolaridade, orientações para a formação profi ssional e ação comunitária. 

Sobre informações a respeito do ensino técnico profi ssionalizante, consulte:
Ministério da Educação. Secretaria de Educação Média e Tecnológica. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/setec/>. Acesso 
em: 14 jul. 2008.
Apresenta o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, que traz informações sobre cursos, profi ssões e áreas de atuação.
Centro Federal de Educação Tecnológica de São Paulo – Cefet/SP. Disponível em: <http://www.cefetsp.br/etfsp.html>. Acesso em: 14 
jul. 2008.

Consulte também Centros de ET em outros estados.
Centro Paula Souza. Disponível em: <http://www.ceeteps.br/>. Acesso em: 14 jul. 2008.
Centro que administra 138 Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) e 33 Faculdades de Tecnologia (Fatecs) em 116 cidades no Estado de 
São Paulo. 

Sistema “S” – Serviço Nacional da Indústria – Sesi. Disponível em: <http://www.sesi.org.br/>. Acesso em: 14 jul. 2008.

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac. Disponível em: <http://www.senac.br/>. Acesso em: 14 jul. 2008.

Serviço Social do Comércio – Sesc. Disponível em: <http://www.sesc.com.br/>. Acesso em: 14 jul. 2008.

Filmes
Eles não usam black -tie. Direção: Leon Hirszman. Brasil, 1981. 134 min.
Confl itos familiares em meio a uma greve de metalúrgicos em plena ditadura militar no Brasil.

Tempos modernos (Modern times). Direção: Charles Chaplin. EUA, 1936. 88 min.
Um clássico da cinematografi a mundial. O tempo marca a vida de operários na linha de montagem. Crítica bem -humorada ao tra-
balho alienante no sistema fordista.
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