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1. RESUMO 

A literatura aponta que o Bem-Estar Subjetivo (BES) relaciona-se à experiência 

individual e subjetiva da avaliação da vida como positiva, intimamente relacionado à 

felicidade e à qualidade de vida. Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo 

avaliar o BES em adolescentes do 3º ano do Ensino Médio, buscando-se possíveis 

relações com o processo de escolha profissional e com a fase de ingresso na 

Universidade. Participaram 44 adolescentes do ensino particular de Ribeirão Preto 

(SP), de 16 a 18 anos de idade. A coleta de dados ocorreu em duas fases: todos os 

adolescentes responderam, coletivamente, a questionário sobre a escolha 

profissional e à Escala de Bem-Estar Subjetivo (EBES). A partir dos resultados da 

EBES foram selecionados os cinco participantes com os maiores e os cinco com 

menores índices de BES, para participação em entrevista individual. Os dados do 

questionário e da EBES serão analisados quantitativamente em termos de 

porcentagens de respostas, média e desvio padrão. Os dados das entrevistas serão 

analisados qualitativamente. Como resultados parciais, será apresentada a 

caracterização dos índices de BES da amostra estudada.  

 

2. INTRODUÇÃO  

Segundo Hutz e Bardagi (2006), a adolescência é uma fase de inúmeras 

mudanças biológicas, psicológicas e sociais, entre as quais estão a transformação 

das relações familiares e a definição da escolha profissional e preparação para o 

trabalho. Conforme apontado por Alves e Melo-Silva (2008), a escolha da carreira 

apresenta-se como um processo em que as variáveis implicadas são diversas e 

complexas. Entre as variáveis psicológicas envolvidas, pode-se destacar: interesses, 

habilidades, traços de personalidade, valores e expectativas individuais em relação 

ao futuro profissional e a maturidade para realizar a escolha da atividade de 

trabalho. 

Diante disso, pode haver variações nos níveis de Bem-Estar Subjetivo (BES) de 

adolescentes em período de decisão ocupacional, sendo o BES um conceito 

relacionado à avaliação que as pessoas fazem de suas vidas, e que envolve a 

noção subjetiva de felicidade, satisfação, estado de espírito. Pode ser também 

considerado por alguns autores uma avaliação subjetiva da qualidade de vida 

quanto às suas dimensões: satisfação com a vida e afetos positivos e negativos.  



3. OBJETIVOS  

Avaliar o Bem-Estar Subjetivo (BES) em adolescentes do último ano do Ensino 

Médio, buscando-se possíveis relações com o processo de escolha profissional e as 

experiências vivenciadas na fase de ingresso na Universidade. 

 

4. METODOLOGIA  

Esta pesquisa teve como método uma combinação dos métodos quantitativo 

e qualitativo buscando-se ampliação e complementaridade de informações. 

Conforme apontado por Minayo e Sanches (1993) uma pesquisa quantitativa, apesar 

de sua metodologia sofisticada, pode não garantir resultados objetivos e específicos, 

assim como uma pesquisa qualitativa não garante uma profunda compreensão do 

assunto. Desta forma, uma abordagem e análise quantitativa-qualitativa dos dados, 

permite que o estudo quantitativo gere questões a serem aprofundadas 

qualitativamente e vice-versa. Os dados quantitativos foram obtidos por meio da 

Escala de Bem-Estar Subjetivo (EBES), a qual possui duas Subescalas: 1) avaliação 

de Afetos Positivos e Afetos Negativos e 2) Satisfação com a vida (ALBUQUERQUE; 

TRÓCCOLI, 2004) e do Questionário sobre o momento da escolha profissional; e os 

dados qualitativos foram coletados a partir de entrevista com roteiro 

semiestruturado.  

 

5. DESENVOLVIMENTO  

Os participantes foram 44 estudantes do 3º ano do Ensino Médio, com idades 

entre 16 e 18 anos, de três escolas particulares de Ribeirão Preto / SP. Previamente 

à coleta de dados, o trabalho foi enviado e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da UNAERP. Todos os participantes e seus respectivos responsáveis 

concordaram com a participação na pesquisa mediante assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e esclarecido (TCLE). Após assinado o TCLE pelos estudantes 

maiores de idade ou pelos responsáveis, a Escala de Bem-Estar Subjetivo foi 

aplicada nos alunos juntamente com o Questionário. Até o presente momento, os 

dados foram analisados quantitativamente de forma a permitir a caracterização dos 

resultados do grupo de estudantes. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  



A Tabela 1 apresenta os resultados médios e respectivos desvios padrão nos 

itens de Afeto Positivo e de Afeto Negativo (Subescala 1) e nos itens positivos e 

negativos da Satisfação com a vida (Subescala 2). 

 

Tabela 1 – Caracterização dos resultados da amostra em termos de média e desvio padrão, 

da Subescala 1 e da Subescala 2 da EBES (N=44).  

 Subescala 1 Subescala 2 

 Média Desvio Padrão Média Desvio Padrão 

Itens Positivos 3,20 0,36 3,48 0,53 

Itens Negativos 2,52 0,62 2,49 0,56 

 

Observa-se que, na Subescala 1, a média do Afeto Positivo é superior à média 

do Afeto Negativo, sendo que o mesmo ocorre em relação à Subescala 2, que avalia 

a Satisfação com a vida, ou seja, a média dos itens positivos superou a dos itens 

negativos.  

Futuramente todos os instrumentos serão avaliados, considerando-se suas 

especificidades e os resultados serão analisados de forma a compreender possíveis 

relações entre o BES e o momento da escolha profissional. 
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