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RESUMO 

A engenharia é uma área bastante dinâmica, capaz de aplicar conhecimentos dos mais 
diversos, no sentido de criar, construir e melhorar sistemas e processos, e sabe
grande importância entender a percepção de alunos sobre essa área, no sentido de
os mesmos em relação à possível escolha de um curso de engenharia e suas impressões 
sobre a profissão de engenheiro. O presente artigo teve por objetivo conhecer a percepção 
de alunos secundaristas a respeito da área das engenharias, do potencial
interdisciplinaridade que esta área do conhecimento agrega e possível aptidão a um curso 
superior nessa área, e sua projeção no mercado de trabalho. A Metodologia adotada para a 
construção deste artigo foi a pesquisa de campo, cuja amostra foi
turmas do terceiro ano de escolas estaduais de um município do interior do Maranhão, e 
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A engenharia é uma área bastante dinâmica, capaz de aplicar conhecimentos dos mais 
diversos, no sentido de criar, construir e melhorar sistemas e processos, e sabe
grande importância entender a percepção de alunos sobre essa área, no sentido de
os mesmos em relação à possível escolha de um curso de engenharia e suas impressões 
sobre a profissão de engenheiro. O presente artigo teve por objetivo conhecer a percepção 
de alunos secundaristas a respeito da área das engenharias, do potencial
interdisciplinaridade que esta área do conhecimento agrega e possível aptidão a um curso 
superior nessa área, e sua projeção no mercado de trabalho. A Metodologia adotada para a 
construção deste artigo foi a pesquisa de campo, cuja amostra foi composta por alunos das 
turmas do terceiro ano de escolas estaduais de um município do interior do Maranhão, e 
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A engenharia é uma área bastante dinâmica, capaz de aplicar conhecimentos dos mais 
diversos, no sentido de criar, construir e melhorar sistemas e processos, e sabe-se que é de 
grande importância entender a percepção de alunos sobre essa área, no sentido de orientar 
os mesmos em relação à possível escolha de um curso de engenharia e suas impressões 
sobre a profissão de engenheiro. O presente artigo teve por objetivo conhecer a percepção 
de alunos secundaristas a respeito da área das engenharias, do potencial holístico e 
interdisciplinaridade que esta área do conhecimento agrega e possível aptidão a um curso 
superior nessa área, e sua projeção no mercado de trabalho. A Metodologia adotada para a 
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quanto ao método, a pesquisa é classificada como qualitativa, pois preocupou
aspectos inerentes à compreensão do dinamismo e explicação d
imaginário do corpo discente alvo do estudo, atrelada à pesquisa bibliográfica, através da 
qual buscou-se na literatura especializada, o embasamento teórico necessário para 
determinar os principais aspectos inerentes ao campo de est
aplicados questionários compostos por perguntas abertas e fechadas, relacionando 
questões relativas ao interesse por disciplinas da área de exatas que compõem a sua grade 
curricular, conhecimento em relação às engenharias e suas dife
pretensão em cursar faculdade em cursos de engenharia, e, por fim, sua percepção quanto 
à formação e mercado de trabalho para engenheiros. Através da aplicação dos 
questionários pôde-se perceber que os alunos ainda possuem certo rece
disciplinas da área de exatas, por considerarem ser mais difíceis que as disciplinas de 
humanas; em relação ao conhecimento sobre a área de engenharias, os estudantes 
responderam entender que é um campo amplo, que possui diferentes áreas d
mas que não tinham conhecimento aprofundado sobre engenharia, como também não 
conheciam a fundo as suas diferentes áreas; e em relação aos cursos de engenharia como 
opção para o ensino superior, a pesquisa avaliou que existe interesse entre os a
área, mas, por outro lado, há também muita dúvida sobre o que estudam em cursos de 
engenharia, pois na maioria das vezes, acredita
cálculos e problemas matemáticos, e muitos não sabem que a engenharia é bastante
dinâmica, e conversa com diferentes áreas do conhecimento; quanto ao mercado de 
trabalho, a maioria dos alunos acredita que a engenharia é uma área promissora, que 
oferece bons salários. Com isso, pôde
os alunos precisam receber para elucidar sua percepção quanto à engenharia em suas suas 
diferentes áreas, sua dinâmica no ensino superior, entender o que pensam a respeito do 
mercado de trabalho nessa área, e, por fim, acredita
informações importantes que possam vir a contribuir com o entendimento dessa temática.   
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dinâmica, e conversa com diferentes áreas do conhecimento; quanto ao mercado de 
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