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Vivemos nos últimos anos um processo de questionamentos em relação à efetivação do Ensino Médio, demonstrando, assim, os limites de estabelecer um perfil do educando e sua formação no processo da criação
da identidade profissional. Nossos educandos chegam a este nível de ensino cada vez mais jovens e com
dificuldades em estabelecer suas expectativas no processo de formar uma identidade profissional. Dessa
forma, o processo de ingresso no ensino superior acompanha o mesmo problema, considerando as dificuldades de identificar a profissão desejada, num contexto em que o acesso a esta modalidade de ensino não
se concretiza de forma tranquila. Este contexto tem provocado um clima de intranquilidade e indecisões
por parte dos professores do Ensino Médio, bem como da própria Universidade no sentido de atender às
necessidades sociais, fazendo com que os próprios acadêmicos possam se sentir parte do processo, compreendendo o contexto histórico em que estão inseridos. Parece-nos, que a questão está em conciliar os
procedimentos definidos pela proposta pedagógica da escola e o contexto em que se encontram as unidades escolares em seus aspectos socioculturais. A presente pesquisa tem o objetivo de investigar sobre
como e de que maneiras o Ensino Médio contribui na formação de uma futura identidade profissional entre
os estudantes concluintes na região da AMAI, no Oeste catarinense. Também procura analisar quais são
as outras variantes que podem ser determinantes nesse processo do estudante de escolher a sua futura
profissão. Para tais propósitos, será realizada uma pesquisa empírica, na qual os estudantes concluintes
do Ensino Médio, de diversas escolas da região em foco, responderão a um questionário elaborado com o
intuito de obter subsídios para responder às questões propostas nesta pesquisa.    
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