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RESUMO 

 

ENTRE ESCOLHAS E DETERMINANTES: TRAJETÓRIAS PROFISSIONAIS DE EX-

PARTICIPANTES DE UM PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL 

 

Com este estudo objetivou-se identificar como ex-participantes do programa de 

orientação profissional da UFSJ construíram suas trajetórias de formação e/ou profissional 

desde a participação no programa até a atualidade. Para tanto, buscou-se conhecer as 

trajetórias educacionais e profissionais dos sujeitos após a participação no programa de 

orientação, identificando os determinantes e as influências presentes nos percursos, dentre 

outros elementos relevantes para a concretização de suas trajetórias. Procurou-se ainda, 

compreender em quais momentos e como cada indivíduo atuou em sua realidade e quais 

estratégias utilizaram no alcance de seus objetivos, caso elas tenham sido necessárias em 

seu percurso. O método utilizado para concretização deste estudo foi a epistemologia 

qualitativa desenvolvida por González Rey (2010; 2002). Foram utilizados como 

instrumentos para a produção da informação a análise documental, entrevistas abertas e o 

genoprofissiograma, que é a árvore genealógica das profissões da família (Soares-

Lucchiari, 1997b). Desse modo, foi possível acompanhar por meio das narrativas obtidas 

pelas diferentes fontes, a relação dinâmica entre as escolhas dos participantes e a realidade 

concreta que muitas vezes se impôs de forma contundente, elucidando os principais fatores 

envolvidos nas construções das trajetórias estudadas, oportunizando assim, um aumento 

dos conhecimentos acerca desta temática, pouco estudada até o momento, favorecendo 

ainda o dimensionamento dos efeitos da orientação profissional, tal como realizada na 

UFSJ nos percursos de seus participantes. 

PALAVRAS-CHAVE: Trajetória profissional; Orientação profissional; Escolhas; 

Determinantes sociais; Estratégias. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

BETWEEN CHOICES AND DETERMINANTS: PROFESSIONAL TRAJECTORIES OF 

FORMER PARTICIPANTS OF A VOCATIONAL GUIDANCE PROGRAM 

 

With this study we sought to identify how former participants of the UFSJ‟s professional 

guidance program have built their educational and/or professional trajectories since their 

participation on the program up tothe present moment. For this, we sought to investigate 

the educational and professional trajectories of the subjects after the participation in the 

referred program, trying to identify the determinants and influences in thosecourses, as 

well as other relevant elements to accomplish their trajectories. Furthermore, we attempted 

to comprehend in whichmoments and how each individual intervened in its reality, using 

strategies to achieve its goals, in case they were necessary in the course. The method used 

to concrete this study was the qualitative epistemology developed by González Rey (2010, 

2002), using as instruments to produce the informationthe document analysis procedure, 

open interviews and the genoprofessiogram, which is the genealogic tree of the family 

occupations (Soares-Lucchiari, 1997b). Thus, through narratives obtained by different 

sources we could follow the dynamic relationship between the choices of participants on 

the one hand andthe concrete reality that often imposed forcefully on the other, intending 

to elucidate the main factors involved in the construction of the studied trajectories, thus 

contributing to a knowledge increase concerning this theme, which is a little-studied 

theme, favoring at the same time the dimensioning of the effects of the vocational guidance 

as brought in UFSJ by the participants trajectories. 

 

KEYWORDS: Professional trajectory; Vocational Guidance; choices; social determinants; 

strategies. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa buscou investigar a trajetória
1
 de formação

2
 e profissional de pessoas 

que utilizaram o serviço de orientação profissional (OP) da Universidade Federal de São 

João del-Rei (UFSJ). Intentou-se compreender como os ex-participantes construíram suas 

trajetórias, tomando como ponto de partida sua participação no programa de orientação 

profissional. Para isso, buscou-se identificar e analisar como se articularam os mais 

diversos elementos em seus percursos, dentre eles os determinantes sociais e influências 

provindas de diferentes fontes, e as estratégias
3
 utilizadas pelos sujeitos na concretização 

de suas escolhas, caso houvesse. 

Para a concretização dos objetivos desta pesquisa, partimos da concepção exposta 

por Silvio Bock (2001; 2008), com base na psicologia sócio-histórica, de que as escolhas 

estão inseridas em um contexto que as influencia e até mesmo as determina, não havendo 

total liberdade quando se trata da decisão por uma profissão. Por outro lado, este autor 

defende a existência de um sujeito que significa sua realidade e que atua sobre ela, não 

sendo absolutamente determinado, de modo que a escolha de sua profissão, assim como 

sua trajetória é resultado de uma relação dialética entre a realidade objetiva e a sua 

subjetividade. Tal perspectiva é condizente com a visão de homem expressa por González 

Rey (2002), utilizada na construção metodológica deste estudo, também defende que a 

existência humana não se resume a um simples reflexo da sociedade. Assim sendo, 

partindo da base teórica supracitada e nos perguntamos: qual o percurso profissional 

realizado pelos sujeitos desde sua participação na orientação profissional até a atualidade? 

Quais e como os diferentes elementos da realidade se articularam na construção de suas 

 

1
Em nosso estudo utilizamos os termos percurso e trajetória para designar o caminho percorrido pelos 

sujeitos ao longo do tempo, sendo que neste trabalho interessa-nos a dimensão formativa e profissional. 

2
 Por trajetória de formação nos referimos ao percurso educativo de preparação para a entrada no mercado de 

trabalho, não se limitando à educação formal. 

3
 Nesse estudo tomamos a noção de estratégia no sentido exposto por Bohoslavsky (1987, p.34): O termo 

estratégia se relaciona a um vocábulo de origem militar, que se refere às ações planejadas ou previstas, 

tendentes a atuar sobre uma situação, com a finalidade de modificá-la segundo determinados propósitos. 

Neste sentido, toda estratégia tem uma caráter intencional consciente, ou seja, quem a emprega sabe porque 

e para que a utiliza. 
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trajetórias profissionais? E ainda, quais as estratégias utilizadas pelos sujeitos para lidar 

com esses elementos? 

O interesse por este tema surgiu primeiramente pela observação da pesquisadora 

sobre sua própria trajetória: tendo participado de um processo de orientação profissional 

oferecido gratuitamente pela escola, percebeu que muito mais do que resolver a 

problemática da escolha, este serviu para produzir mais e mais questionamentos sobre o 

que representava essa escolha naquele momento. E a vida que seguiu após o terceiro ano, 

mostrou que tal escolha não poderia ser feita sem considerar todos os diversos elementos 

da realidade. Muitos foram os determinantes e condicionantes que irromperam nessa 

trajetória, provocando mudanças nos rumos da vida profissional, nos projetos de futuro tão 

detalhadamente construídos. Por outro lado, muitas foram as escolhas que à primeira vista 

pareciam fantasiosas, irrealizáveis e que foram concretizadas à base de esforço, sacrifício e 

fé no futuro. Muitos foram os caminhos trilhados até este momento, trajetos estes que 

nunca poderiam ter sido imaginados ali, aos 17 anos naquele pequeno consultório de 

psicologia. A partir da própria história e das várias histórias que conheceu ao longo da vida 

estudantil, havia uma certeza, a vida profissional não está definida ao final da orientação 

profissional e esta escolha inicial é só o primeiro passo. 

Assim, a passagem pelo programa de orientação profissional foi selecionada como 

ponto de partida neste estudo por acreditarmos que se constitui em um momento 

privilegiado de reflexão sobre a dimensão do trabalho e, portanto, um momento voltado 

para a análise e reflexão acerca da trajetória de formação e/ou profissional que vem sendo 

empreendida ou que se pretende empreender. Desse modo, o indivíduo que opta por 

participar do processo, decide dedicar parte do seu tempo a problematizar suas escolhas, 

dispondo-se a: analisar o passado, buscando nele sentido para a tomada de decisão; 

vivenciar o presente, com todos os sentimentos e questionamentos e; projetar-se no futuro, 

tecendo seus projetos profissionais e até mesmo seu projeto de vida. Também interessou-

nos para este estudo compreender como a orientação profissional articulou-se à trajetória 

dos sujeitos, podendo apontar para indícios das implicações da participação nesse tipo de 

programa. 

As práticas e estudos de orientação profissional têm seu início em meados de 1920 

no Brasil (Sparta, Bardagi & Teixeira, 2006), sendo uma área de estudo e trabalho já 

consolidada, com grande número de pesquisas realizadas. É possível encontrar uma ampla 

gama de trabalhos que se debruçaram sobre diversas temáticas, tais como: compreensão da 

escolha por perspectivas teóricas diversas (Ehrlich, 2002; Feijoo & Magnan, 2012; 
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Molineiro, 2007); análise dos efeitos da orientação profissional em participantes (S. Bock, 

2001; Pinto & Castanho, 2012; Silva, 2007); avaliação serviços de orientação profissional 

que se apoiam em diferentes perspectivas teóricas (Almeida & Melo-Siva, 2006; Esbrogeo, 

2008; Ivatiuk, 2004; Moura, Sampaio, Gemelli, Rodrigues & Menezes 2005; Santos 2002); 

análise dos fatores envolvidos na escolha ou na efetivação da mesma (Bastos, 2005; Cava, 

2013; Faht, 2011), dentre outros. 

Também os estudos sobre trajetória de formação e/ou profissional são numerosos e 

realizados por diversos campos do saber, dentre eles, Psicologia, Educação e 

Administração. Assim sendo, foram encontrados estudos acerca da trajetória profissional 

de sujeitos de diferentes ocupações, tais como, profissionais da psicologia (Bardagi, 

Bizarro, Andrade, Audibert & Lassance, 2008), da educação (Folle & Nascimento, 2010), 

administradores de recursos humanos (Fritsch, 2006), e ainda o percurso de médicos 

(Meneses e Rocha & Bonfim, 2005), enfermeiros (Colenci & Berti, 2012) e 

fonoaudiólogos (Teixeira et al., 2013), dentre outros. Além desses, foram encontrados 

trabalhos que analisaram a trajetória acadêmica de universitários em meio de curso 

(Bardagi, Lassance & Paradiso, 2003), a trajetória e os projetos de vida de estagiários de 

uma grande empresa (Maia e Mancebo, 2010) e ainda a trajetória profissional e escolha da 

profissão de sujeitos que concluíram o ensino médio em escola pública (Bastos, 2005).  

Dentre os estudos encontrados, aquele que mais se aproximou da temática deste 

trabalho foi o estudo desenvolvido por Bastos (2005), que investigou a trajetória 

profissional de sujeitos que concluíram o ensino médio em escola pública, buscando 

identificar os diferentes elementos que interferiram na efetivação das escolhas profissionais 

de seus sujeitos. Porém, os participantes daquele estudo não haviam tido a oportunidade de 

participar de um programa de OP. Assim, não foram encontrados na literatura nacional 

estudos que abordassem a questão de pesquisa aqui proposta. 

Pode-se perceber, desse modo, que embora a escolha da profissão seja um tema 

bastante estudado, assim como os processos de orientação profissional, em suas diferentes 

perspectivas, a compreensão da trajetória vivida por clientes de serviços de orientação 

profissional carece de estudos. Assim, investigar o que ocorreu aos sujeitos após a 

utilização do serviço de OP é uma questão que vem sendo negligenciada nos estudos da 

área, sendo relevante buscar sua compreensão. Em nosso entendimento é relevante 

compreender os percursos desses sujeitos, pois acreditamos que a decisão por uma 

profissão – ainda que bem sucedida após a participação nesse tipo de serviço – não resolve 

a problemática da vida profissional, pelo contrário, é o início desta, sendo importante 
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compreender os elementos que se articulam aos percursos e podem interferir nestes. Isto 

pode ser evidenciado pela afirmação de Pinto e Castanho (2012), que defendem que da 

escolha profissional até sua efetivação, há um caminho repleto de fatores que determinam 

o processo de formação do universitário até a conclusão de curso e a consolidação da 

profissão desejada (p.396), sendo que, como também apontam as autoras, até mesmo no 

término do curso a dúvida pode surgir, e o aluno passa por nova situação de escolha, ao 

precisar definir a direção que vai tomar (p.402). Acreditamos que igualmente para pessoas 

que não cursam a universidade inúmeros fatores podem estar relacionados à construção de 

suas trajetórias e à efetivação de suas escolhas profissionais. 

Desse modo, o presente estudo justificou-se enquanto possibilidade de 

suplementação dos conhecimentos na área, uma vez que foi encontrada uma lacuna no 

conhecimento atual sobre o tema. Justificou-se também, enquanto possibilidade de reflexão 

sobre o processo de orientação profissional conduzido na UFSJ, visto que nenhum estudo 

havia sido realizado até o momento tendo como objeto esse programa.  

A fim de compreendermos a trajetória vivida pelos sujeitos buscamos inicialmente 

examinar sua escolha profissional no momento da OP, buscando desvelar quais os 

elementos considerados naquela ocasião. Para esta análise, partimos da concepção de que a 

escolha sempre ocorre no contexto sociocultural no qual o indivíduo está inserido (Sparta, 

2003a). Nessa perspectiva, ao nos referirmos à escolha, dizemos de escolhas possíveis 

(Dias & Soares, 2012, p.276), tornando-se imprescindível considerar os diversos elementos 

envolvidos, tais como questões sociais e econômicas e ainda a influência da família e dos 

pares, dentre outras. 

Entender como se deu o processo de escolha, assim como identificar qual a decisão 

tomada no momento da OP, torna-se relevante para uma melhor compreensão da trajetória 

dos sujeitos, pois a opção por uma profissão está na maioria das vezes envolvida em um 

planejamento de futuro e, portanto, relacionada a um percurso projetado. Como afirma 

Coutinho (1993, p.117): a escolha profissional é o momento em que o sujeito reflete e 

articula seu projeto profissional, buscando assim determinar a trajetória de sua futura 

relação produtiva com o mundo. Desse modo, acreditamos que analisar os projetos 

construídos naquela época pode favorecer o levantamento de questões que colaborem para 

uma melhor compreensão das trajetórias efetivadas. 

 Além da análise dos documentos gerados no processo de orientação profissional, 

utilizou-se também de entrevistas abertas e do genoprofissiograma, que é o mapeamento da 

árvore genealógica das profissões da família (Soares-Lucchiari, 1997b). Todas as 
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informações foram analisadas sob a luz da epistemologia qualitativa proposta por González 

Rey (2010; 2002). Para este autor tal método é um esforço na busca de formas diferentes 

de produção de conhecimento em psicologia que permitam a criação teórica acerca da 

realidade plurideterminada, diferenciada, irregular, interativa e histórica, que representa 

a subjetividade humana (González Rey, 2002, p.29). 

O caminho percorrido neste estudo pode ser assim descrito: no primeiro capítulo, 

abordamos algumas notas sobre a dimensão trabalho, ressaltando sua construção social e 

histórica, bem como sua importância para a vida em sociedade. Intentamos ainda, 

relacioná-lo, tal como estruturado na atualidade, com a questão da escolha profissional. No 

capítulo dois, buscamos trazer alguns elementos relacionados à escolha da profissão e, por 

conseguinte à trajetória profissional. Para isso, abordamos os diferentes modos de 

compreender a escolha elucidando as visões de homem contempladas em cada uma delas, e 

refletimos sobre os diversos fatores relacionados ao ato escolher e à construção das 

trajetórias. Trazemos ainda uma breve reflexão da adolescência como uma etapa 

privilegiada para a escolha da profissão em nossa sociedade.  

No capítulo três abordamos a OP, seu histórico, sua prática na atualidade e 

descrevemos o processo realizado na UFSJ. No quarto capítulo, se encontram os objetivos 

geral e específicos. Em seguida, no capítulo cinco, tratamos do método utilizado na 

concretização da segunda etapa deste trabalho. Nele abordamos a epistemologia qualitativa 

de González Rey e descrevemos os passos para produção e análise dos dados. Logo depois, 

apresentamos os resultados e as discussões sobre os mesmos. 
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CAPÍTULO 1 

NOTAS SOBRE A DIMENSÃO DO TRABALHO  

 

O trabalho ocupa posição fundamental na vida dos indivíduos das diferentes 

culturas ao longo da história. Isso pode ser percebido pela vasta literatura que aborda o 

assunto, havendo produções acerca desta temática desde aproximadamente o séc. VIII 

A.C., com a obra de Hesíodo, passando por Marx em 1844, até os dias de hoje, em que o 

trabalho ocupa lugar de destaque enquanto objeto de estudo (Blanch-Ribas, 2003). 

Tratando-se de uma atividade complexa e essencialmente social, suas características são 

moldadas pelas diferentes culturas em seus diferentes momentos históricos. Assim, 

tomando o trabalho em toda a sua complexidade Blanch-Ribas (2003) elabora uma 

conceituação que leva em conta não só os elementos concretos da atividade, mas também 

características abstratas que compõem a representação do trabalho em nossos dias: 

Uma atividade humana, individual ou coletiva, de caráter social, complexo, 

dinâmico, mutável e irredutível a uma simples resposta instintiva ao imperativo 

biológico da sobrevivência material. Se distingue de qualquer outro tipo de 

prática animal, por sua natureza reflexiva, consciente, proposital, estratégica, 

instrumental e moral. (pp. 34-35, tradução nossa) 

Para esse autor, o trabalho pode ser percebido a partir de três diferentes modos: o 

polo negativo, o centro do contínuo e o polo positivo. No polo negativo encontra-se a visão 

do trabalho como uma maldição, um castigo. A própria palavra trabalho teria sua origem 

nesta forma de compreendê-lo, uma vez que origina do substantivo latim tripalium, nome 

dado a um instrumento de tortura. No centro do contínuo, está à visão neutra do trabalho, 

que o encara simplesmente como um elemento da realidade humana, sendo um 

instrumento de sobrevivência, que não merece grande atenção. Por último o polo positivo, 

no qual o trabalho é percebido como uma fonte de satisfação e de autorrealização (p.47), 

muitas vezes sendo considerado como uma missão e/ou uma vocação (Blanch-Ribas, 

2003). 

Para o autor, embora não se trate de algo estático, a visão do trabalho em nossa 

sociedade atual está mais voltada para o polo positivo, enquanto ideologia da civilização 

moderna industrial (p.48), resultado dos ideais do protestantismo, do liberalismo, da 

mentalidade industrial e do espírito do capitalismo
4
. Tal afirmação pode ser ilustrada pela 

 

4
 O termo Espírito do Capitalismo, aqui citado por Blanch Ribas foi desenvolvido por Max Weber, na obra A 

ética protestante e o espírito do capitalismo (1989). 
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fala de Borges (2012, p.32), sobre o trabalho na atualidade, que indica que embora 

representasse sobrevivência na Pré-História, esse evoluiu até nossos dias, significando 

obtenção de bem-estar individual, social e autorrealização. Tal processo emergiu nas e 

das relações sociais, econômicas e políticas. 

É inegável, apesar da constatação de Blanch Ribas, que existem muitas críticas ao 

trabalho em nossa sociedade atual, contribuindo para uma melhor compreensão deste 

complexo fenômeno. A partir dessa visão, tem-se a noção de que o trabalho pode trazer ao 

trabalhador tanto danos físicos quanto psicológicos (Mendes, 1995), frutos das más 

condições de trabalho e da própria organização que este apresenta. Assim, não podemos 

ignorar a existência do trabalho como fonte de exploração, que força o trabalhador até o 

seu limite em prol de um “melhor” desempenho da atividade, além das condições precárias 

que acabam por causar os acidentes de trabalho. Ainda, as condições subjetivas 

degradantes a que muitas vezes são expostos os trabalhadores, sendo submetidos a uma 

grande carga de pressão e conflitos em seu cotidiano, e tendo suas expectativas frustradas 

em relação à atividade de trabalho (Rodrigues, Alvaro & Rondina, 2006; Lima, 1998). Sob 

esta perspectiva crítica, entende-se o trabalho como fonte de alienação e dominação, em 

que há um esforço por parte do empregador (consciente ou não), de manipulação da 

subjetividade dos que vivem do trabalho (Heloani & Piolli, 2014, p.124). 

Dejours (2006, p.28) nos apresenta alguns dos motivos pelos quais o sofrimento 

psíquico pode se instaurar na vida do trabalhador: 

Há o sofrimento dos que temem não satisfazer, não estar à altura das imposições 

da organização do trabalho: imposições de horário, de ritmo, de formação, de 

informação, de aprendizagem, de nível de instrução e de diploma, de 

experiência, de rapidez de aquisição de conhecimentos teóricos e práticos 

(Dessors & Torrente, 1996) e de adaptação à “cultura” ou à ideologia da 

empresa, às exigências do mercado, às relações com os clientes, os particulares 

ou o público etc. 

Além destes fatores, para Dejours o trabalhador está sujeito ao sofrimento psíquico, 

porque tem medo de ser incompetente, porque é socialmente reprimido no trabalho, pelos 

companheiros, ao tentar executar suas atividades da melhor forma, porque não é 

reconhecido. Quanto à falta de reconhecimento no trabalho, Dejours ainda aponta que 

não podendo gozar os benefícios do reconhecimento de seu trabalho, nem 

alcançar assim o sentido de sua relação para com o trabalho, o sujeito se vê 

reconduzido ao seu sofrimento, num círculo vicioso e dentro em breve 

desestruturante, capaz de desestabilizar a identidade e a personalidade e de levar 

à doença mental. (2006, p.34-35) 

Independentemente da perspectiva utilizada para compreender esta atividade, o fato 

é que o trabalho assume a condição de constituinte da vida em sociedade, ao mesmo tempo 
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em que é produto da mesma (Ferretti, 1988). Assim sendo, considerando seu caráter 

constituinte, fica evidente seu valor simbólico enquanto núcleo da vida social, uma vez que 

é no trabalho que cada indivíduo passa cerca de um terço de todo o seu tempo. Além disso, 

o trabalho assume um significativo papel enquanto produtor e fator estruturante da 

identidade social dos indivíduos (Krawulski, 1998). Participa também da constituição da 

identidade pessoal, pois um importante elemento desta é a identidade profissional, produto 

do trabalho. O trabalho tem, portanto, participação na integração da personalidade dos 

indivíduos que compõem nossa sociedade (Bardagi, Lassance & Paradiso, 2003). 

Por outro lado, considerando seu caráter de produto da vida social é importante 

ressaltar o fator cultural e histórico constitutivo das formas de trabalho. Assim, as 

características de cada sociedade interferem nos moldes em que o trabalho se apresenta 

dentro da cultura daquele povo. Também sua dinâmica é fruto de desenvolvimento 

histórico, não sendo algo dado, considerado natural. Tal afirmação pode ser confirmada a 

partir da análise das formas de trabalho e dos modos de produção de nossa sociedade nos 

diferentes momentos históricos. Assim, se no princípio da humanidade, o trabalho se 

constituía de atividade realizada com fim na satisfação das necessidades de sobrevivência, 

ao longo da história tornou-se meio de produção e acumulação de riquezas (Krawulski, 

1998).  

Modificações podem ser percebidas no próprio modelo capitalista de trabalho nas 

últimas décadas. No auge da produção industrial, o trabalho esteve caracterizado por 

atividades segmentadas e repetitivas, exercidas por um grande número de trabalhadores em 

grandes indústrias (Lassance & Sparta, 2003). Se por um lado, este formato não foi 

totalmente superado, por outro lado 

a sociedade capitalista atual é pautada pelo aumento do setor terciário ou de 

serviços; pela globalização da economia; pelo modelo enxuto de empresa; pelo 

uso de tecnologias de ponta, como eletrônica, telecomunicações, informática, 

biotecnologia; pela alta produção de bens não-materiais, como serviços, 

informação, educação, estética. (Lassance & Sparta, 2003, p.16) 

Tal como os postos de trabalho, também o modelo de trabalhador ideal (Jacques, 

1998, p.67) vem se modificando. Assim, o modelo de trabalhador exigido na primeira 

metade do século XX, influenciado pelas ideias do Taylorismo, seria o trabalhador 

disciplinado, pouco criativo, com habilidades específicas determinadas pelo posto de 

trabalho, e ainda, conforme os manuais, „adaptável às condições oferecidas‟ (Jacques, 

1998, p.67). Já a partir da segunda metade do mesmo século, têm-se mudanças no perfil do 

trabalhador, moduladas 
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pela demanda dos trabalhos em equipe e a necessidade de mais autonomia e 

responsabilidade dos trabalhadores. Altera-se, portanto, o „perfil‟ do trabalhador 

visto as exigências de uma melhor qualificação e escolaridade, polivalência e 

recuperação da inteligência na produção. (Jacques, 1998, p.68) 

Acompanhando a dinamicidade do mundo do trabalho, tem-se uma rápida 

transformação das profissões que se modificam segundo o mercado, alterando não somente 

as rotinas de trabalho e as formas de atuação na atividade, como também sofrendo 

modificações quanto ao nível de prestígio social e poder, inclusive econômico, perante a 

sociedade. Desse modo, profissões se tornam ou deixam de ser promissoras, sendo que, em 

casos mais extremos, profissões de sucesso em um momento podem simplesmente deixar 

de existir em outro. Ao mesmo tempo, novas profissões podem surgir para atender às 

necessidades do mercado. Além disso, há um crescimento do trabalho cada vez mais 

especializado, que já não permite identificar as atividades de determinadas profissões 

somente pela sua formação geral, uma vez que há um número muito grande de 

ramificações com suas especificidades na atuação prática (Prado Filho, 1993). 

Quanto à importância assumida pelo trabalho nas diferentes etapas da vida, Boeing 

(2011) constatou que este possui o caráter de tema central da vida adulta, sendo 

considerado inclusive como um dos sentidos desta etapa. Para além da questão econômica, 

a constituição de uma identidade profissional é outro aspecto encontrado pela autora, como 

relevante para que o indivíduo se considere um adulto. Percebe-se assim, mais uma vez, o 

caráter estruturante do trabalho, que permite que os indivíduos se situem em determinada 

etapa de sua vida a partir de sua participação ou não nessa dimensão da vida em sociedade. 

Para os jovens, o tema trabalho/profissão também tem se mostrado central, como 

indicado por Branco (2008) e Guimarães (2008). Pesquisa realizada com jovens entre 15 e 

24 anos de 198 municípios, financiada pelo Instituto Cidadania e Fundação Perceu Abramo 

no ano de 2003, intitulada “Perfil da juventude brasileira” – e apresentada pelos autores em 

diferentes análises – demonstra que essa temática está entre as duas maiores preocupações 

dos jovens, ficando atrás apenas da preocupação com a segurança. Quanto aos temas de 

maior interesse para os jovens, a categoria emprego/atividades profissionais novamente 

figura entre as duas temáticas mais importantes, sendo a primeira educação, o que, como 

indica Branco (2008, p.140):  

seria possível somar a relevância dada à educação com aquela referida ao 

emprego/atividades profissionais, uma vez que uma das motivações ou razões 

mais importantes para se estudar está relacionada à obtenção futura de uma boa 

inserção ocupacional no sistema econômico. A soma de ambas as escolhas 

alcança a marca de 75% das respostas. Poder-se-ia evoluir, assim, para a 

constatação de que três entre cada quatro jovens estão atribuindo ao binômio 

educação e emprego o significado de assunto que mais lhes interessa. 
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Como também aponta Guimarães (2008), o tema trabalho tem ocupado tamanho 

interesse nas mentes dos jovens que chega a ultrapassar temas como sexualidade, 

relacionamentos amorosos, esporte e drogas, assuntos comumente associados a essa faixa 

etária. Porém, quanto à relevância dada ao tema, Guimarães (2008) ressalta que 

é sobretudo como fator de risco, desestabilizador das formas de inserção social e 

padrão de vida, que o trabalho se manifesta como demanda urgente, necessidade, 

no centro da agenda de parcela significativa da juventude brasileira. Ou, de outra 

forma, é por sua ausência, por sua falta, pelo não-trabalho, pelo desemprego, que 

o mesmo se destaca. (p.159) 

Em se tratando da temática do trabalho, não se pode deixar de mencionar a ausência 

deste como um problema que afeta muitas pessoas. O desemprego é hoje uma das grandes 

preocupações dos jovens, preocupação esta bastante pertinente se levarmos em conta que 

esses indivíduos são fortemente afetados por tal fator social, compondo quase metade do 

número total de desempregados da América Latina e Caribe no ano de 2013 (OIT, 2013), 

marca também alcançada no ano de realização daquela pesquisa. Ironicamente, é 

justamente nessa etapa que comumente são incumbidos aos sujeitos à escolha, preparo e 

inserção no mercado de trabalho, o que pode colaborar ainda mais para que tal tema 

assuma a centralidade tanto como preocupação quanto como assunto de interesse. 

Os vários fatores aqui tratados acerca do trabalho fazem parte de um conjunto 

muito mais amplo de relações que compõem essa atividade em sua forma atual, regida pelo 

sistema capitalista, que afeta as mais diferentes ocupações, uma vez que essas não existem 

de forma isolada, mas sim interligadas dentro de tal sistema (Ferretti, 1988). Ao tratarmos 

de algumas das relações que envolvem a temática trabalho, buscamos apresentar um breve 

panorama da imensa gama de elementos que podem estar sustentando a dúvida na escolha 

de uma profissão, pois, como nos mostra Ferretti (1988, p.107), esta é apenas 

aparentemente uma questão individual. Na verdade ela é a ponta de um fio (...) por detrás 

dessa questão, encontra-se um conjunto muito complexo de relações econômicas, sociais, 

políticas e culturais. E para que possamos aprofundar um pouco mais na compreensão 

desse universo de relações, é sobre a escolha da profissão que trata o próximo capítulo. 
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CAPÍTULO 2 

A ESCOLHA DA PROFISSÃO 

 

Escolher é um ato eminentemente humano: 

de todos os seres vivos, o homem é, portanto, o único capaz de intervir no curso 

das mudanças, de influir sobre elas e de optar entre várias alternativas. Essa 

capacidade humana de conduzir o seu próprio destino e de modificar o ambiente 

que o cerca se deve exclusivamente à sua capacidade de decidir, ou seja, de 

escolher, entre mais de uma possibilidade, aquela que lhe parece melhor. 

(Greca, 2000, p.118, grifos do autor) 

Praticamos o ato da escolha desde muito cedo em nossas vidas, sob a forma das 

pequenas decisões do nosso dia a dia, tais como o que comer ou vestir. Mas também, a 

escolha da profissão se inicia desde cedo, quando escolhemos para quais atividades 

dedicaremos uma maior parte de nosso tempo, quais habilidades nos esforçaremos mais em 

desenvolver, quando decidimos parar os estudos ou dar prosseguimento a eles, ou ainda 

quando optamos por fazer algum curso extracurricular, ou escolhemos entre um curso 

técnico e uma graduação (Levenfus, 1997). 

Porém, a escolha por uma profissão nem sempre foi uma questão a ponderar na 

história da humanidade. As primeiras atividades exercidas pelos indivíduos estavam 

ligadas à sobrevivência, e a divisão do trabalho era definida basicamente pelo sexo. Nas 

sociedades tribais, também as funções eram (e ainda são, entre as remanescentes) 

diferenciadas pelo sexo, distinguindo-se apenas as atividades de guerra, de ensino e de 

cuidado com a saúde. Estas últimas, distribuídas segundo o mérito, aos mais bravos e/ou 

mais experientes e habilidosos (S. Bock, 2001).  

Também na Grécia antiga ainda não estava colocada à questão da escolha, uma vez 

que os indivíduos eram submetidos à organização dada pela estrutura da sociedade. Na 

idade média, sob o feudalismo, mantinha-se ainda uma estrutura social que definiria o 

futuro de seus indivíduos, que herdavam no nascimento sua posição social e, na maioria 

das vezes, sua ocupação. É, portanto, a partir da instauração do modo de produção 

capitalista que o problema da escolha da profissão se coloca (S. Bock, 2001). 

Nos dias de hoje, em nossa sociedade, a questão da escolha da profissão não só está 

colocada, como assume lugar de relevância, conforme mostra Prado Filho (1993, p.115): 

a escolha profissional é um fato socialmente significativo porque define a vida 

das pessoas, condiciona a sua inserção social, forma quadros de competência no 

nível da produção e favorece engajamento na relação homem x trabalho – não é 

por nada que desajuste profissional pode ser considerado hoje “fator epidêmico” 

no universo produtivo.  
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Bohoslavsky (1987) aponta a importância e também a complexidade envolvida na 

escolha de uma profissão especialmente para os adolescentes, aos quais é demandada essa 

difícil tarefa. Tal complexidade se justifica, segundo o autor, pelo fato de que ao optar por 

uma profissão, o adolescente está definindo quem será ao mesmo tempo em que, abrindo 

mão de todas as outras opções, está também definindo quem não será. Além disso, escolher 

uma profissão é optar por um modo de vida, como nos apresenta o autor: 

Portanto, quem escolhe não está escolhendo somente uma carreira. Está 

escolhendo “com que” trabalhar, está definido “para que” fazê-lo, está pensando 

num sentido para a sua vida, está escolhendo um “como”, delimitando um 

“quando” e “onde”, isto é, está escolhendo inserir-se numa área específica da 

realidade ocupacional. (Bohoslavsky, 1987, p.79) 

Justamente devido à sua relevância e complexidade é que a decisão muitas vezes é 

vivenciada em um clima de tensão, em que a pessoa na situação de escolha se sente 

pressionada por todos à sua volta e por si mesma (Prado Filho, 1993). Como uma tentativa 

de amenizar o sofrimento causado pela indecisão ou ainda como forma de diminuir essa 

pressão, os sujeitos frequentemente acabam fazendo escolhas impulsivas ou até mesmo 

provisórias, como constatou Esbrogeo (2008). Mas também existem aqueles casos em que 

a opção por uma ocupação não passa por questionamento, ocorrendo de forma casual 

(Alves, 1993), como quando o indivíduo, devido a diversos fatores (especialmente a 

questão financeira) é introduzido em alguma atividade empregatícia, que acaba por se 

tornar sua profissão (Soares, 1988). 

Fica perceptível que boa parte dos jovens de nossa sociedade encontra dificuldade 

na escolha de uma profissão quando analisamos o número de universitários que tentam 

reopção de curso
5
 nas universidades brasileiras, que chega a um terço do número total de 

estudantes (Sarriera, 1999). Uma das dificuldades no momento da escolha é apontada por 

S. Bock (2001), e trata-se do fato de que escolher uma profissão necessariamente implica 

em abrir mão de outras possibilidades, muitas vezes igualmente interessantes e que, do 

mesmo modo, possuem alguma desvantagem. Especialmente para as pessoas que possuem 

muitas aptidões, pode tornar-se ainda mais difícil a decisão por apenas uma ocupação 

(Levenfus, 1997). Segundo Levenfus (1997, p.183) algumas pessoas podem encontrar 

ainda uma dificuldade pessoal frente à capacidade de discriminação e diferenciação tanto 

das profissões como de seus próprios aspectos.  

 

5
Reopção de curso é a mudança para outro curso da mesma instituição, oferecida a alunos que estejam 

regularmente matriculados, tendo sido admitidos pelo vestibular. Cada instituição de ensino estabelece seus 

próprios critérios para efetivação do processo.  
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É, portanto, necessário elaborar o luto por aquilo que será abandonado ao se optar 

por uma ocupação, como a antiga escola, os antigos colegas e algumas vezes até mesmo a 

cidade onde cresceu, fato recorrente para indivíduos que optam por profissões cuja 

formação não pode ser concretizada em suas próprias cidades. Também, o luto por outras 

profissões, projetos e sonhos que não condigam com a ocupação eleita, luto pelo self, como 

indica Bohoslavsky (1987). 

Outro dificultador da escolha é que muitas pessoas a encaram como um passo 

definitivo, o que gera ainda mais tensão nesse momento (Prado Filho, 1993). Para Moreira 

(2000, p.136) não considerar elementos como aptidões e gosto pessoal, o cotidiano da 

profissão e não ter claras as influências psicossociais que estão atuando na escolha – 

aspectos básicos para uma decisão bem sucedida, segundo o autor – podem também ser 

dificultadores.  

Bardagi et al. (2003) buscaram em sua pesquisa compreender o nível de satisfação 

com a escolha e suas justificativas por universitários. Os autores verificaram que, dentre os 

estudantes que compunham o grupo „muito satisfeitos e satisfeitos‟, a satisfação com a 

escolha foi justificada por identificação pessoal com a mesma, encontrada como o 

elemento mais importante para a satisfação; a percepção do mercado como promissor; uma 

formação adequada, ligada ao preparo oferecido para a profissão e ainda, considerar a 

profissão interessante. Para os estudantes „pouco satisfeitos e insatisfeitos‟ tal sentimento 

referente à escolha justificou-se pelo mercado desfavorável, descontentamento com o 

curso, atividade desinteressante e por fatores pessoais. 

Para Bohoslavsky (1987) uma escolha madura e bem ajustada é aquela que resulta 

da elaboração de conflitos e está baseada em uma identificação com o próprio eu, levando 

em conta seus interesses, porém de modo compatível com as possibilidades da realidade. 

Apesar da necessidade de maturidade para a escolha da profissão, esta aparece 

quase sempre relacionada à adolescência. Isso acontece porque, em nossa sociedade, é 

nesse período que a decisão por uma ocupação surge como um imperativo, uma vez que os 

jovens que concluíram o ensino médio necessitam escolher qual o caminho a seguir a partir 

de então, seja pela entrada imediata no mundo do trabalho, seja pelo preparo para o 

mercado através da continuidade do processo educativo. Em suma, reconhecendo a 

importância dessa etapa para a temática da escolha profissional, nos propomos a tecer 

algumas considerações sobre esse período. 

 



22 
 

2.1 A adolescência como etapa privilegiada para a reflexão sobre a escolha da 

profissão 

 

A escolha da profissão não deve ser considerada um evento situado em único 

período da história de um indivíduo. Trata-se de uma construção que acontece durante toda 

a vida, possuindo, portanto, um caráter dinâmico. Desse modo, a escolha inicia-se ainda na 

infância, quando a criança começa a compreender o mundo adulto e a importância do 

trabalho, podendo ocorrer várias vezes ao longo da vida, não se tratando, portanto, de algo 

necessariamente definitivo (Saavedra, 2009; Soares, 1988).  

Também cabe ressaltar que escolher uma profissão é apenas uma primeira decisão 

que ocorrerá no campo do trabalho, uma vez que, durante o desenvolvimento do curso 

eleito (para aqueles que optam por profissões com exigência de continuidade dos estudos), 

novas escolhas vão sendo realizadas. E após sua conclusão, depara-se ainda com um leque 

de possibilidades, frente a situações em que novamente torna-se imprescindível escolhas 

como campos de atuação, local de trabalho, etc. (Soares, 1988). 

Essa é uma etapa da vida caracterizada em nossa sociedade como o momento 

oficialmente destinado à reflexão sobre a questão profissional. Por essa razão, buscar-se-á 

tecer breve reflexão sobre esse período, para que se possa ter um melhor entendimento do 

processo de escolha. 

Como nos mostra A. Bock (2004) a adolescência é um fenômeno social e histórico 

e, embora associado às mudanças biológicas, não deve ser considerada como um fato 

natural. A definição de tal período serve à organização de nossa sociedade, sendo 

destinado ao preparo para a entrada no mundo adulto, especialmente o mundo do trabalho. 

Por essa razão, configura-se um momento de dedicação à formação educacional e técnica 

necessária para o desempenho profissional. Assim, para a autora, a adolescência refere-se 

(...) a esse período de latência social constituída a partir da sociedade capitalista, gerada 

por questões de ingresso no mercado de trabalho e extensão do período escolar, da 

necessidade do preparo técnico. (A. Bock, 2004, p.41). 

Ariès (2006) demonstrou em sua obra História Social da Criança e da Família o 

caráter histórico da noção de adolescência. Segundo o autor, até o século XVIII não havia 

uma clara distinção entre infância e adolescência. Em suas palavras, aponta que não se 

possuía a ideia do que hoje chamamos de adolescência, e essa ideia demoraria a se 

formar (p.14). A diferenciação entre a segunda infância e a adolescência tardaria ainda 
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mais em ser diferenciada: essas duas categorias de idade ainda continuavam a ser 

confundidas: elas só se separariam mais para o fim do século XIX, graças à difusão, entre 

a burguesia, de um ensino superior: universidade ou grandes escolas (p.115). 

Boeing (2011) aponta para o caráter social que constitui a adolescência, através da 

constatação de que a forma como este período é vivenciado está diretamente relacionada às 

condições de vida do sujeito. Assim, para os indivíduos de classes mais altas, essa etapa 

pode ser prolongada (pela busca de melhor formação profissional, por exemplo), enquanto 

nas classes populares, os indivíduos necessitam assumir a vida adulta mais cedo, seja para 

tornarem-se independentes financeiramente quão logo consigam estar empregados, seja 

para, inclusive, garantir o sustento de suas famílias.  

Claramente associada ao trabalho, a juventude finda no momento em que o 

indivíduo se firma como participante dessa dimensão social. Em síntese, apenas alcança o 

reconhecimento social como adulto no momento em que consegue garantir certa 

estabilidade no mundo do trabalho (Melo & Borges, 2007). A consequência dessa 

associação pode ser vista pelo alargamento da juventude em nossos dias, necessária devido 

ao aumento do tempo de preparo para a entrada no mercado: 

O prolongamento da juventude e a elasticidade da vida adulta na 

contemporaneidade estão em sintonia com as transformações no mundo do 

trabalho e são algumas das consequências da modernidade, na qual o labor é 

central na vida dos sujeitos e ocupa grande parte do seu tempo de vida, exigindo 

cada vez mais em termos de escolarização e profissionalização. (Boeing, 2011, 

p.51) 

Quanto a isso, também aponta Costa (2007, p.30) que nas sociedades industriais, o 

ingresso do adolescente no mundo adulto é dificultado e até mesmo postergado, pela 

multiplicidade de papéis socioeconômicos nelas existentes e pela complexidade de sua 

aprendizagem. Como consequência, este período se estende. 

Porém, embora sujeito à modificação social e histórica, na atualidade é inegável a 

existência da adolescência, como apresenta A. Bock (2004): 

Na medida em que esse fato social da adolescência vai se configurando, tomando 

contornos mais claros, a sociedade como um todo vai registrando e significando 

esse momento. A ciência estuda-a, conceitua-a, expressa-a em livros e descreve 

suas características (tomadas como se fossem naturais da idade). A sociedade vai 

reconhecendo então uma fase do desenvolvimento de seus filhos e jovens; vai 

atribuindo significados; vai esperando de seus filhos e jovens algumas condutas. 

A adolescência instala-se de forma inequívoca na sociedade. 

Desse modo, reconhecer a adolescência com um fenômeno social e histórico não 

significa negar a sua existência ou importância social, mas ao contrário, é buscar 

identificar sua gênese e compreender sua dinâmica, inserida em um contexto temporal e 
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social. Compreendendo o nascimento da noção de adolescência em sua relação íntima com 

o mundo do trabalho, sendo essa uma etapa destinada à preparação para a entrada nesse 

universo, pode-se, então, dimensionar a importância que a escolha da profissão possui 

nesse período. 

Discutimos brevemente a questão da adolescência por reconhecermos que essa tem 

sido uma fase privilegiada para a escolha da profissão em nossa sociedade, no entanto, 

neste trabalho não tivemos a intenção de nos deter nesse período do ciclo vital. Isso porque 

acreditamos que em qualquer período de sua vida uma pessoa pode escolher uma nova 

profissão e dar um novo rumo à própria trajetória.  

Nas primeiras sessões desse capítulo buscamos expor alguns aspectos básicos 

envolvidos na escolha de uma profissão. Porém, trata-se de um fenômeno complexo, cujo 

entendimento necessariamente passa por questões como visão de homem e compreensão 

da vida em sociedade. Em resumo, pode-se dizer que existem pelo menos três 

interpretações distintas acerca do escolher uma profissão, todas elas possuindo em seu 

cerne uma compreensão de como o homem interage com o mundo a sua volta. Buscamos a 

seguir apresentar tais visões, explicitando a forma como é entendida a escolha no presente 

estudo. 

 

2.2 A classificação de S. Bock e os diferentes modos de compreender a escolha da 

profissão 

 

Em uma análise das diversas teorias de orientação profissionais existentes e da 

visão acerca da escolha da profissão subjacente a elas, S. Bock (2001; 2008) propõe uma 

classificação das mesmas em três grupos: teorias tradicionais, teorias críticas e teorias para 

além da crítica. Embora seja inegável a contribuição desse autor para a compreensão de 

aspectos das teorias, neste trabalho nos interessa sua reflexão quanto às diferentes formas 

possíveis de compreensão da escolha. O movimento realizado pelo autor pode ser assim 

descrito: apropriando-se das críticas realizadas por Ferretti (1988) e outros autores como 

Patto (1991), Pimenta (1979) e Cunha, (1977) aponta a forma como as teorias tradicionais 

entendem o homem e, por conseguinte, a escolha da profissão. Em seguida o autor critica 

Ferretti e Pimenta, autores que dissertam especificamente sobre a temática da escolha, 

apontando a visão concebida por eles, a visão crítica. Por último, S. Bock apresenta a 

perspectiva concebida por ele, a partir do referencial da psicologia sócio-histórica, 
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denominando-a teoria para além da crítica. A visão da escolha da profissão para cada uma 

das três perspectivas pode ser vista a seguir: 

a) A escolha tal como entendida pelas teorias tradicionais 

Amparada no liberalismo – ideologia que tem como base o individualismo, a 

liberdade e a igualdade – têm-se a compreensão da escolha como um ato individual e 

pessoal, de pessoas que possuem características distintas, que as levarão a optar por 

diferentes profissões, como aponta Ferretti (1988, p.30), um dos maiores críticos dessa 

visão. Subjacente às essas teorias está à crença de que todos os indivíduos são iguais e, 

portanto, os processos por elas descritos contemplam a todos, independentemente de 

características sociais, econômicas, culturais, etc. Como partem do pressuposto de que 

todos são iguais, admitem que todos têm a mesma liberdade de escolha e iguais condições 

de se desenvolverem responsabilizando-os unicamente pelos seus destinos, sendo 

justificadas assim as desigualdades sociais. Desse modo, tem-se nessa perspectiva que: 

Todos têm liberdade de escolher. O que ocorre é que as escolhas de alguns são 

falhas ou inadequadas, propondo-se a sociedade a criar condições (através da 

instituição de um mecanismo, a orientação profissional) que habilitem o 

indivíduo a escolher melhor, respeitadas sua individualidade e liberdade. 

(Ferretti, 1988, p.31) 

b) A escolha tal como entendida pelas teorias críticas 

Em contrapartida à visão supracitada, que desconsidera o contexto e toma o 

indivíduo como o único responsável pelo seu sucesso ou fracasso, surge uma segunda 

visão, que desmistifica essa concepção de sujeito, apontando para os determinantes sociais, 

políticos e econômicos envolvidos em uma escolha profissional, demonstrando que alguns 

indivíduos têm pouca ou muitas vezes nenhuma possibilidade de escolha, ficando à mercê 

da sociedade. Assim, como mostra S. Bock (2008): 

Na perspectiva crítica, é a estrutura da sociedade e a situação econômica do país 

que explica e justifica a posição do indivíduo na pirâmide social; o resto nada 

mais é que ideologia. O indivíduo, nessa abordagem, não é nem um pouco 

autônomo na definição de seu caminhar, e é entendido apenas como reflexo da 

sociedade. (p.14) 

Essa é a visão de Ferretti (1988) e Pimenta (1979), principais autores dessa corrente. 

c) A escolha tal como entendida pelas teorias para além da crítica 

Analisando as duas diferentes concepções sobre o ato de escolher a profissão 

citadas acima, pode-se perceber uma polarização em que se tem: ora um sujeito com total 

liberdade de escolha, apenas necessitando de uma orientação para fazê-lo de modo mais 
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acertado; ora, um sujeito destituído da possibilidade de escolher, uma vez que está 

assujeitado ao social, cabendo à orientação profissional apenas conscientizá-lo de todos os 

seus determinantes. 

Acolhendo as reflexões elaboradas pela visão crítica, no entanto sem perder de vista 

a existência de um sujeito, surge então um terceiro modo de compreender a escolha que é 

apresentado por S. Bock (2001; 2008), com base na Psicologia Sócio-histórica. Para esse 

autor a escolha é de fato permeada pelos diversos determinantes, não sendo o sujeito 

totalmente livre, assim como o grau de liberdade de escolha se distingue de um indivíduo 

para outro. Porém, defende a existência de um sujeito que, dentro de suas possibilidades 

escolhe. Um sujeito que é ao mesmo tempo ator e autor da própria trajetória. 

Consonante com esta posição, Melo-Silva, Lassance e Soares (2004) apontam que a 

escolha da profissão difere quanto ao grau de liberdade, especialmente em se tratando de 

profissões que exigem um maior investimento em formação educacional. Assim, segundo 

as autoras, possuem uma maior liberdade de escolha os jovens cujas famílias têm 

condições de garantir os estudos, diferentemente daqueles que necessitam desde cedo 

trabalhar e, por isso, tem seu grau de liberdade reduzido.  

Porém, como indica S. Bock (2001), embora, o grau de liberdade de escolha esteja 

relacionado à classe social que o indivíduo ocupa, a escolha sempre será multideterminada 

(p.43), jamais havendo liberdade absoluta (p.43). Sendo assim, toda escolha é permeada 

por diversos elementos, tais como oportunidades existentes, questões sociais e econômicas, 

localidade em que se encontram os sujeitos que escolhem, de modo que sempre se trata de 

escolhas possíveis (Dias & Soares, 2012). 

No entanto, embora a escolha seja sempre multideterminada, não se trata de uma 

determinação social absoluta. Contrariamente, S. Bock (2001) defende a possibilidade 

de alteração histórica, ao reconhecer que os indivíduos podem, de certo modo, 

intervir sobre as condições sociais, através de ações pessoais e/ou coletivas. Não 

se pretende, com isto, resgatar a concepção liberal de homem; da mesma forma, 

não se assume que se superarão todos os obstáculos colocados pela realidade por 

mera vontade pessoal, mas que as pessoas podem lutar para mudar as condições 

em que vivem, tanto individual quanto coletivamente. (p.43) 

Desse modo: 

uma escolha profissional não pode ser (uma escolha) desvinculada de sua 

realidade, que sócio-historicamente vem sendo definida. Escolher ou re-escolher 

um ofício é também escolher dentro de uma sociedade, num jogo de relações que 

começa na família e se estende à comunidade como um todo. Uma escolha não 

deve ser vista somente como uma escolha individual; ela é também coletiva, pois 

faz parte de uma rede de relações sociais, econômicas, políticas, de uma rede 

tecida sócio-historicamente. (Borges, 2012, p.28) 
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Assim sendo, tomando a escolha a partir dessa perspectiva, partimos da concepção 

de um homem livre com determinações, sendo essencial, na análise da escolha e mesmo da 

concretização desta, ponderar o contexto em que ela ocorre, o qual a influencia e muitas 

vezes determina, de forma que o homem não pode exercer uma escolha totalmente livre. 

Devido a isto é que buscamos em seguida, expor alguns dos aspectos do contexto dos 

sujeitos, que podem assumir o papel de influentes ou determinantes não só da escolha, mas 

também de toda a trajetória, sendo relevante elucidá-los a fim de avançar na compreensão 

do nosso objeto de estudo. 

 

2.3 Fatores que podem estar envolvidos na escolha da profissão e na construção das 

trajetórias 

 

Para uma melhor compreensão do processo de escolha da profissão se faz 

necessário identificar os diferentes elementos de influência e até mesmo determinação que 

possam atuar sobre ele. Acreditamos que tais elementos podem muitas vezes continuar 

atuando mesmo após a decisão tomada, podendo interferir em sua concretização e, por 

conseguinte, na trajetória dos sujeitos, o que buscaremos analisar e compreender no 

presente estudo.  

Noleto (1983) e Soares (1988) indicam a influência da mídia, que sempre aponta as 

profissões da moda, com suas promessas de emprego certo e ganhos altos podendo ao 

mesmo tempo, transmitir uma imagem idealizada que não condiz com a realidade da 

profissão. Outro aspecto de influência relevante é o reconhecimento social que cada 

profissão possui perante a sociedade. Enquanto algumas carreiras são idolatradas outras 

são desvalorizadas, o que pode influenciar a opinião de quem está buscando uma ocupação 

(Soares, 1988). 

Outras fontes de influência podem assumir um papel ainda mais contundente, como 

é o caso da família e dos pares. A família se relaciona à escolha profissional de diversas 

formas. Uma delas é com a questão financeira, uma vez que, em muitos casos, para que o 

jovem possa estudar, é necessário o apoio dos pais durante o período. Além disso, a vida 

familiar é afetada pela decisão, na medida em que pode implicar em mudanças como o 

afastamento geográfico do jovem, que necessita mudar de cidade para concluir sua 

formação. 

Também as opiniões dos pais e a maneira como vivenciam suas vidas profissionais 

podem exercer forte influência. Um exemplo disso é o fato de que filhos de pais detentores 
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de formação superior têm uma tendência a seguirem o mesmo caminho, algumas vezes 

optando inclusive pela mesma profissão. Até mesmo a satisfação percebida pelo 

adolescente quanto à vida profissional de seus pais, pode ser um fator de influência 

(Andrade, 1997).  

A escolha da profissão também pode ser uma tentativa de realizar o sonho 

profissional de um dos pais, que por algum motivo não pode ser concretizado (Soares-

Lucchiari, 1997a). Além disso, a opção por uma profissão pode estar associada a um papel 

exercido por aquele que escolhe dentro do grupo familiar, como exemplo, quando a pessoa 

que exerce um papel de cuidador em casa, opta pela profissão de enfermagem ou quando o 

mediador da família escolhe a profissão de relações públicas. Influências diretas ou mesmo 

sutis também se revelam presentes no momento da escolha (Andrade, 1997). Estudo 

realizado por Santos (2005) identificou que a opinião da família pode ser geradora de 

dúvida ou mesmo sentimentos de obrigação em seguir a profissão defendida pelo grupo. 

Também, sinais de dependência em relação aos pais foram encontrados no momento da 

decisão. 

Por outro lado, o apoio da família pode trazer segurança para este momento, por 

vezes delicado para a pessoa em processo de escolha. Sobre a relação entre família e 

escolha, como aponta a autora acima, a família é um entre os vários facilitadores ou 

dificultadores do processo de escolha, mas antes de tudo tem um papel importante na 

realidade do adolescente e deve ser levada em consideração quando se trata de projeto de 

vida (Santos, 2005, p.63). Para Soares-Lucchiari (1997b, p.152) a escolha (...) está sempre 

ligada, por diferentes razões, à história familiar. Porém, como ressalta Andrade (1997) a 

escolha é sempre o resultado de como o adolescente lida com todas as influências.  

Os pares, assim como a família, também podem exercer forte influência na escolha 

da profissão. Para Bohoslavsky (1987), na relação com os pares, ainda há o agravante de 

que estes nunca são vistos como referência negativa. Além disso, a inserção do indivíduo 

no grupo de pares precisa ser protegida para que se mantenha, o que torna difícil agir em 

contrariedade com ele, podendo até mesmo gerar sentimentos de culpa naquele que 

desobedece as regras grupais. Assim, como apresenta o autor, os valores do grupo de pares 

são, às vezes, muito mais imperativos para o adolescente do que os valores do grupo 

familiar (Bohoslavsky, 1987, p.60).  

A influência dos pares também foi percebida por Santos (2005), sendo um dos 

elementos geradores de dúvidas no momento da escolha. Tais influências, segundo a 
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autora, em alguns casos continuam trazendo efeitos até mesmo após a passagem por um 

programa de orientação e a escolha por uma profissão. 

Também é importante ressaltar a questão do gênero na escolha profissional. Como 

mostra Saavedra (2009), a questão do gênero embora muitas vezes camuflada, atua nas 

escolhas profissionais tanto de meninos quanto de meninas, restringindo ainda hoje a 

liberdade de escolha. Tal fato pode ser percebido pela observação atenta da forma como as 

crianças, ainda na atualidade, são educadas, em que, desde cedo, há uma divisão de papéis 

cuja influência em muitos casos permanece ao longo da vida. Assim, como afirma a autora 

a socialização de gênero tem levado a que os rapazes e as raparigas desenvolvam 

competências e interesses diferenciados por actividades que são culturalmente 

definidos como mais apropriados do ponto de vista do gênero, conduzindo a 

opções vocacionais distintas e que geram percursos vocacionais que se traduzem 

por assimetrias de gênero no mercado de trabalho. (Saavedra, 2009, p. 124) 

 

Desse modo, ainda hoje (embora muito já tenha sido modificado) cabe à maioria 

das mulheres as profissões voltadas para o cuidado e aquelas que envolvam a expressão do 

afeto. Ao mesmo tempo, à maioria dos homens é vetada a possibilidade de experimentar 

algumas atividades denominadas femininas (Lassance & Magalhães, 1997). Assim sendo, 

a questão de gênero também pode atuar como um determinante nas escolhas profissionais.  

A qualidade do ensino em nosso país é outro elemento que se relaciona com a 

escolha da profissão. A desigualdade existente entre a qualidade das escolas particulares e 

públicas favorece a exclusão de pessoas de baixa renda no ensino superior, uma vez que o 

estudante de escola pública e sem condições de frequentar um cursinho preparatório, 

dificilmente poderá competir por uma vaga na universidade pública. 

A falta de acesso a uma boa educação e aos bens culturais da humanidade diminui 

as possibilidades de escolha, uma vez que afasta – senão impossibilita – a escolha por 

atividades que exigem habilidades as quais não puderam ser desenvolvidas por não terem 

feito parte da realidade dos indivíduos com poucas oportunidades (Prado Filho, 1993). 

Desse modo, percebe-se que o sistema escolar tal como estruturado em nossa sociedade 

colabora para a manutenção da separação de classes, uma vez que as oportunidades de 

acesso e a qualidade dos serviços são desiguais (Ferretti, 1988). 

A questão socioeconômica é outro fator importante, senão determinante das 

escolhas profissionais. A maioria dos indivíduos provenientes das classes mais pobres 

poucas vezes tem a chance de realizar uma escolha de fato quanto à atividade que queiram 

exercer, tendo que se sujeitar ou se adaptar às oportunidades que surjam. Esses indivíduos, 
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na maioria das vezes adaptam seus projetos de vida, realizando escolhas menos ambiciosas 

para assim, transitarem pelos caminhos possíveis (Ferretti, 1988). 

Outro elemento de relevância para essa análise é o vestibular. Passar no vestibular, 

muitas vezes se torna um desafio maior a ser encarado do que escolher uma profissão 

(Soares, 2000). O processo de seleção é pré-requisito para ser inserido no ensino superior 

no Brasil e, no entanto, não há vagas suficientes para todos os concluintes do ensino 

médio. Como apontam Soares (2000) e Melo-Silva et al. (2004), somente uma média de 

10% dos jovens que prestam vestibular para universidades públicas têm sua vaga 

garantida. Como consequência do uso desse método avaliativo, tem-se mais um elemento 

excludente e mantenedor de desigualdade social, uma vez que, ao buscar selecionar os 

alunos “mais aptos”, seleciona também aqueles que tiveram condições de acesso a boas 

escolas e cursinhos pré-vestibulares.  

Formas de contornar essa situação vêm sendo pensadas pelo Estado e como 

resultado teve-se a criação no ano de 2004 do ProUni (Programa Universidade para 

Todos), programa implantado pelo Governo Federal pela Lei nº 11.096/2005 (Ministério 

da Educação, 2013a), que inclui nas universidades particulares alunos de baixa renda, por 

meio da concessão de bolsas parciais ou integrais, o que tem modificado as possibilidades 

de entrada no ensino superior. Também o FIES (Fundo de Financiamento Estudantil) 

programa do Ministério da Educação (Ministério da Educação, 2013b) que financia os 

estudos de pessoas que frequentam universidades particulares e não têm condições de arcar 

com os custos é outra forma que o governo tem utilizado para facilitar o acesso à educação. 

Ainda assim, o sistema do vestibular continua gerando consequências na educação e 

profissionalização dos jovens. Essas podem ser vistas inclusive no conteúdo ensinado nas 

escolas, que tem cada vez mais se direcionado para a preparação para o exame (Sparta, 

2003a), o que pode representar queda na qualidade da educação em outros quesitos.  

O vestibular e o acesso ao ensino superior têm sido assuntos debatidos em nosso 

país atualmente. O sistema de cotas implantado pela Lei n° 12.711/2012 garante que parte 

das vagas oferecidas por institutos e universidades federais sejam destinadas a estudantes 

de escola pública, pessoas de baixa-renda e pessoas que se autodeclararem negras, pardas e 

indígenas (Presidência da República, 2012). O ENEM (Exame Nacional de Ensino Médio) 

tem sido cada vez mais incorporado à seleção das universidades (Melo-Silva et al., 2004), 

sendo que em algumas delas já se tornou o único modo de avaliação, como é o caso da 

Universidade Federal de São João del-Rei, dentre outras.  
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O SISU
6
 (Sistema de Seleção Unificada), em consonância com a proposta de 

utilização do ENEM é outro programa que vêm modificando a forma de entrada em cursos 

superiores. Além da vantagem da utilização de um único exame de seleção para a entrada 

no ensino superior, facilita o acesso, especialmente dos estudantes de baixa renda, à 

concorrência por uma vaga, já que não mais necessitam pagar taxas de inscrição para o 

vestibular, nem se deslocar de suas cidades para a realização do exame. 

Apresentamos neste trabalho, uma série de fatores que podem assumir os papéis de 

determinantes ou influentes na escolha da profissão. Refletir sobre esses fatores se torna 

relevante para uma melhor compreensão tanto da escolha da profissão como também do 

seguimento de toda a trajetória dos sujeitos. Além disso, tal modo de compreender este 

assunto se encontra afinado com os estudos da área, pois como indica Paradiso (2008, 

p.14), tem sido cada vez mais considerado em diversas pesquisas o papel ativo e dinâmico 

da família, da escola, da comunidade, das condições sociais e econômicas, dos valores e 

da cultura, dentre outros aspectos, no desenvolvimento da carreira das pessoas. É 

importante ressaltar que essa postura não defende a ausência de liberdade de escolha, mas 

ao contrário, condiz com a posição apresentada por Andrade (1997, p.134), de que se o 

indivíduo conhece os fatores que estão se relacionando à sua escolha pode utilizá-l[o]s de 

forma positiva e construtiva. 

 

6
O Sistema de Seleção Unificada (Sisu) é o sistema informatizado, gerenciado pelo Ministério da Educação 

(MEC), no qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas para candidatos participantes do 

Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). (http://sisu.mec.gov.br/tire-suas-duvidas) 
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CAPÍTULO 3 

ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL: HISTÓRICO, ATUAÇÃO E A 

PRÁTICA DA UFSJ 

 

3.1 História e desenvolvimento da orientação profissional 

 

A orientação profissional teve sua origem no início do século XX, em solo 

Europeu, possuindo como objetivo o aumento da eficiência industrial, mais 

especificamente a função de identificar trabalhadores aptos ou inaptos a certas tarefas, 

evitando assim acidentes no trabalho (Sparta, 2003b). Pode-se perceber, nesse contexto, 

que a OP era desenvolvida de acordo com os interesses da sociedade industrial, assumindo 

inclusive o papel de seleção profissional (Ferretti, 1988). Seu florescimento foi também 

impulsionado pelas guerras mundiais, por meio de serviços de seleção e orientação de 

profissionais e produção de testes psicológicos (Neiva, 2011).  

Enquanto processo de auxílio na escolha e, portanto, mais próxima dos objetivos 

atuais, a orientação profissional teve seu início entre 1907 e 1909, com o trabalho 

desenvolvido nos Estados Unidos por Frank Parsons (Ferretti, 1988; Sparta, 2003b). Seu 

estudo trouxe contribuições para a área, ao investigar sobre a escolha profissional dos 

jovens de seu país, incluindo os aportes da psicologia e da pedagogia no desenvolvimento 

da OP. Os aspectos enfatizados por seu modelo seriam as características do indivíduo em 

processo de escolha e as características das profissões, seguido do cruzamento dessas duas 

variáveis (Sparta, 2003b). Esse modelo, embora date de meados de 1907, sobrevive até os 

dias de hoje, tendo perdido parte de sua força apenas a partir de 1940. 

No Brasil, a orientação profissional teve seu início em meados dos anos de 1920, 

objetivando a seleção e orientação de alunos para as escolas técnicas (Sparta, Bardagi & 

Teixeira, 2006). Quatro anos depois, consolidou-se pelo trabalho desenvolvido com os 

alunos do curso de mecânica do Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, o que resultou na 

criação do Serviço de Seleção e Orientação Profissional (SSOP), sendo que em 1942 

vinculou-se oficialmente ao campo da educação, por meio da Reforma do Ensino realizada 

naquele ano (Lisboa, 2000, Sparta, 2003b). Mais tarde, no ano de 1947, foi criado o 

Instituto de Seleção e Orientação Profissional (ISOP) ligado à Fundação Getúlio Vargas, 

no Rio de Janeiro, com o objetivo de desenvolver técnicas e testes voltados para as áreas 
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da educação e do trabalho, atendimento ao público e formação de profissionais, tornando-

se referência na área e em toda a psicologia (Sparta, 2003b). 

A partir da década de 1960 chegaram ao país às influências de Rogers e da 

psicanálise. O avanço conquistado nesta época, porém, sofreu uma paralisação entre os 

anos de 1964 e 1968, em razão do período de governo militar, com um retorno à 

psicometria e à psicologia experimental durante esse período (Abade, 2005). Contudo, 

houve uma expansão da oferta de serviços de OP para a comunidade, na forma de extensão 

universitária, a partir dos anos 1962 e 1964, com a criação e regulamentação da profissão 

de psicólogo (Melo-Silva et al., 2004). 

Em 1971, Rodolfo Bohoslavsky, teórico argentino, trouxe uma grande contribuição 

para a OP, por meio de sua „Estratégia Clínica‟ (analisada no tópico: Perspectiva Clínica, 

mais adiante). A partir desse momento, o autor se tornou um dos mais influentes para os 

trabalhos brasileiros, sendo um dos teóricos mais citados em nosso país.  

A partir de 1978, teve início oficialmente no Brasil os trabalhos acerca da OP em 

grupos, desenvolvidos por profissionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da 

Universidade de São Paulo (Abade, 2005). Se até este momento a OP servia 

majoritariamente às classes mais abastadas, a partir dos anos 80 pode-se notar uma busca 

de ampliação do trabalho, levando-o às classes populares. Percebe-se assim, que o 

momento vivido na década de 1980 foi importante para uma reestruturação da OP, que 

passou a ser vislumbrada, a partir de então, como um processo que leva em conta as 

características de um indivíduo situado em um ambiente social que influencia e até 

determina as escolhas (Abade, 2005). 

Lehman (2010), tomando como referência uma palestra apresentada em 1987 por 

um dos pioneiros da área, Oswaldo de Barros Santos, aponta os quatro estágios pelos quais 

passou a OP, sendo, o informativo, o psicométrico, o clínico e o político-social. O estágio 

informativo, caracterizado pela atividade de informação acerca das diversas profissões, em 

seguida tornou-se apenas uma das etapas da OP para todos os demais modelos, que ainda 

hoje são utilizados. Quanto às demais perspectivas, embora os autores as tratem a partir da 

noção de estágios, verifica-se que não houve uma supressão de um em relação ao outro, de 

modo que os três últimos coexistem na atualidade, tratando-se de diferentes modelos de 

orientação profissional. Assim, como indica Abade (2005), as principais perspectivas da 

OP brasileira na atualidade são a psicométrica, a clínica e a psicossocial (que apresenta as 

características do estágio político-social apontados por Lehman, 2010). Quanto a essas 

perspectivas, seguiremos com uma análise mais aprofundada. 
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 A perspectiva psicométrica 

 

Teve seu início na primeira metade do século XX (Neiva, 2011) e possuía como 

método o uso de instrumentos psicológicos para diagnosticar e apontar as profissões mais 

indicadas para determinados perfis (Abade, 2005; Neiva, 2011). Lehman (2010) chama a 

atenção para a pouca preocupação desse modelo com questões relacionadas ao mercado de 

trabalho, incutindo nas características pessoais dos orientandos - adaptadas a determinadas 

profissões - o sucesso profissional.  

Nessa perspectiva, o orientando não possui voz ativa na escolha de sua profissão, 

uma vez que a atuação da abordagem psicométrica acaba retirando-lhe o papel de ator de 

seu próprio script (Costa, 2007, p.14). O orientador é quem assume o papel ativo no 

processo, uma vez que é a pessoa “instrumentalizada” para analisar a melhor opção de 

escolha. O foco desta perspectiva está no resultado, ou seja, na definição da escolha 

profissional, não sendo enfatizado o processo decisório. Essa perspectiva é conhecida pelo 

Modelo do Traço e Fator e está presente ainda hoje na prática brasileira e internacional, 

sendo que em âmbito internacional continua sendo um dos modelos mais utilizados 

(Sparta, Bardagi & Teixeira, 2006). 

 

 A perspectiva clínica 

 

 Essa perspectiva teve sua origem na Argentina a partir dos estudos de Rodolfo 

Bohoslavsky, na segunda metade do século XX, surgindo como contraposição e alternativa 

à psicometria. Diferentemente desta última, na perspectiva clínica, o orientando tem papel 

ativo em seu processo de escolha e ao orientador é dada a responsabilidade de atuar como 

um facilitador no percurso do indivíduo (Lehman, 2010; Neiva, 2011). Para Costa (2007) 

nessa perspectiva há uma busca de compreensão do momento da escolha, da personalidade 

do indivíduo que escolhe, bem como uma análise mais aprofundada dos sentimentos 

envolvidos no ato de escolher, e ainda um trabalho em prol da construção de projetos de 

vida: 

Assim, percebemos que uma prática (...) que faça uso da estratégia clínica, a qual 

prioriza a escuta, proporciona uma investigação sobre a personalidade do sujeito; 

identifica e aborda suas situações de conflito; busca compreender o 

funcionamento de suas atitudes; ajuda na elaboração de sua problemática 

vocacional; (...) buscando promover tanto o descobrimento de suas 

potencialidades e capacidades quanto favorecer o seu desenvolvimento através 

de um projeto de vida mais consciente e com maiores chances de ser bem 

sucedido. (p.127) 
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Além desses aspectos, nessa abordagem da OP torna-se de grande importância 

trabalhar questões como a dinâmica familiar do orientando; compreensão das profissões 

dos membros da família e da existência de alguma expectativa em relação à escolha do 

filho, tais como: o desejo de que dê continuidade a atividades familiares, de que 

desempenhe uma profissão que os pais gostariam de ter seguido e não tiveram 

possibilidade, etc.; também se torna relevante conhecer os modelos de identificação do 

jovem na família e demais influências sociais envolvidas na escolha. Quando o referencial 

é psicanalítico, busca-se ainda trabalhar aspectos pré-conscientes e inconscientes que 

possam estar relacionados à decisão profissional (Soares, 2000). 

A entrevista psicológica assume, nessa abordagem, o posto de técnica principal de 

trabalho. Testes e outras técnicas podem ser utilizados, desde que sejam encarados como 

ferramentas complementares, sempre acompanhados de análise crítica e reflexiva (Neiva, 

2011). Diferentemente da perspectiva psicométrica (cujo foco está no resultado), nesse 

modelo de OP o foco é dado ao processo. Os objetivos se relacionam a um maior 

autoconhecimento, aprendizagem de novas habilidades para a tomada de decisão e maior 

informação sobre o mundo do trabalho e as diversas profissões, não sendo tão importante a 

definição de uma profissão ao final do processo (Sparta, Bardagi & Teixeira, 2006). 

O trabalho clínico é geralmente realizado em consultórios e clínicas psicológicas, e 

assume tanto a forma individual quanto de grupos. O processo de OP da UFSJ, vivenciado 

pelos sujeitos pesquisados se aproxima deste modelo, embora contenha alguns elementos 

do modelo psicossocial, como veremos posteriormente. 

 

 A perspectiva psicossocial  

 

 Apesar das diferentes denominações, a perspectiva psicossocial (Abade, 2005) e a 

perspectiva „política e social‟ (Lehman, 2010) parecem possuir o mesmo objeto, qual seja, 

a análise da escolha profissional com foco no contexto (em nível macro) em que esta 

ocorre, trazendo para o processo questões políticas, econômicas e sociais. Neste trabalho, 

adotaremos a nomenclatura psicossocial para nos referirmos a essa modalidade, 

incorporada à prática brasileira por volta dos anos 1990, e que possui como representantes 

a teoria Sócio-histórica, proposta por S. Bock e o Paradigma Ecológico, elaborado por 

Sarriera (Abade, 2005). As modalidades de OP que compõem essa perspectiva têm em 

comum sua base na psicologia social, o que torna centrais na análise do processo de 
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escolha, as questões relativas ao contexto coletivo, como o modelo de produção capitalista 

e suas consequências sociais (Abade, 2005). 

S. Bock (2001), ao propor o modelo Sócio-histórico de orientação profissional, 

aponta que esta perspectiva acolhe as críticas recebidas pelos modelos anteriores de OP, 

assumindo a necessidade de um trabalho que leve em conta a relação indivíduo-sociedade, 

de forma dialética e não idealista ou liberal (p.42). Para esse autor, é necessária ao 

processo de OP a compreensão do orientando enquanto sujeito inserido na sociedade, com 

seus determinantes, mas também, capaz agir em prol da transformação da própria realidade 

e da sociedade como um todo.  

Quanto ao processo de OP, S. Bock (2001) propõe a desmistificação da ideia de que 

o orientador tenha uma resposta ou um resultado a dar ao orientado no final do processo. 

Em vez disso, aponta um novo papel para o orientador, que é o de fomentar reflexões e 

discussões acerca do processo decisório. Nas palavras do autor: 

Um programa de Orientação Profissional constitui-se, e deve se constituir, como 

um conjunto de intervenções que visam à apropriação dos chamados 

determinantes da escolha. Estes determinantes é que levam à compreensão das 

decisões a serem tomadas e possibilitam a elaboração de projetos. Não se deve 

trabalhar apenas com elementos trazidos pelos orientandos, mas propor um 

avanço na compreensão dos determinantes, colocando novos conteúdos que 

permitam a ampliação desta compreensão. (p.144) 

 O paradigma ecológico elaborado por Sarriera (1999), também representante da 

perspectiva psicossocial, parte da Teoria Bioecológica desenvolvida por Bronfenbrenner. 

Sarriera (1999) defende a utilização do modelo ecológico em OP, por este levar em conta a 

relação homem-ambiente, considerando que, assim como o homem pode modificar o 

ambiente, este também pode modificar o homem, influenciando na construção e realização 

de seus projetos. Para esse autor, em consonância com os teóricos do modelo ecológico, 

ignorar este fato é apreender apenas uma visão parcial da realidade. Com a finalidade 

de superar a visão dicotômica homem-ambiente e as formas de OP desenvolvidas 

anteriormente, Sarriera (1999) propõe que se leve em conta no processo à história dos 

orientandos, bem como seu ambiente, englobando não apenas o ambiente direto 

(microssistema, na Teoria Bioecológica), mas também todos os outros
7
que, de forma direta 

 

7
Para a Teoria Bioecológica do desenvolvimento, o contexto é considerado como um conjunto de estruturas 

encaixadas e interconectadas (Bronfenbrenner, 2011, p. 82), sendo o microssistema o contexto direto do 

indivíduo, como a família; o mesossistema a junção de vários microssistemas, como a família, a escola e 

vizinhança; o exossistema, contexto que embora não seja da vivência direta do sujeito o afeta de algum 

modo, como o emprego dos pais; e por último, o macrossistema, que engloba todo o entorno do indivíduo, 

como a cultura, a política e a economia. 
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ou indireta, compõem a realidade do sujeito. Como apresenta o autor, a contextualização 

histórica e social é um elemento-chave (p.94), sendo fundamental, a compreensão tanto 

das características do sujeito em processo de escolha, como também as características do 

ambiente em que este indivíduo está inserido. 

Segundo Sparta (2003b), as abordagens de OP aqui brevemente apresentadas 

situam-se entre as abordagens mais relevantes para os trabalhos desenvolvidos no Brasil na 

atualidade. São elas, a Estratégia Clínica de Bohoslavsky, o Paradigma ecológico em 

Orientação Profissional, de Sarriera e a Abordagem Sócio-histórica de Orientação 

Profissional, de S. Bock. Além destes enfoques, também aponta a relevância da Teoria do 

Desenvolvimento, de Super; a Abordagem integrada em Orientação Profissional, de 

Lassance e, o Modelo de Ativação da Aprendizagem, de Hissa e Pinheiro (para maiores 

informações, ver Sparta, 2003b). 

 

3.2 Importância e papel da orientação profissional 

 

A escolha por uma profissão vem muitas vezes carregada não só de investimento 

emocional, mas também financeiro e de tempo, uma vez que boa parte das ocupações exige 

um período de formação e preparo até a entrada no mercado de trabalho (Saavedra, 2009). 

Além disso, as consequências dessa escolha não afetam apenas a vida profissional, mas 

todas as demais áreas da vida do sujeito. Nesse contexto, a OP assume um papel relevante 

ao acompanhar a relação dinâmica entre o indivíduo, o trabalho e outros papéis de vida 

(Lassance, Melo-Silva, Bardagi & Paradiso, 2007, p.88), podendo atuar de forma 

significativa nesta etapa em que o indivíduo necessita escolher. 

A atividade de orientação profissional assume o caráter de trabalho de promoção de 

saúde mental, cujos objetivos estão atrelados à busca pelo bem-estar psicossocial do 

indivíduo (Soares, 2000, p.45). Tal função é alcançada não apenas pelo favorecimento da 

decisão, possibilitando maior satisfação com o trabalho, mas também pelo aspecto clínico 

que esta pode assumir para alguns indivíduos, para os quais o processo de escolha surge 

como um evento altamente ansiogênico. 

No âmbito político e econômico a OP também possui seu reconhecimento, como 

colocam Lassance et al. (2007). Segundo as autoras, existe relação entre a oferta desse tipo 

de serviço e o desenvolvimento social e econômico nos locais em que há acesso da 

população à orientação, sendo que nos países mais desenvolvidos esta já se tornou política 

de Estado. 
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Uma pesquisa realizada por Bardagi e colaboradores no ano de 2003 pôde elucidar 

a importância da OP para 391 estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRS). Para eles, a orientação pode trazer uma série de benefícios, auxiliando: na 

obtenção e organização das informações sobre as diferentes profissões existentes; na 

confirmação da escolha; na decisão quanto as áreas de atuação dentro da profissão 

escolhida; no encaminhamento e busca ao emprego; no projeto profissional, ajudando a 

traçar planos e metas; na resolução de problemas pontuais e urgentes referentes às questões 

profissionais; na resolução de dúvidas e incertezas, independente do momento.  

Ferretti (1988) aponta que a OP tem assumido historicamente um papel de auxiliar 

o indivíduo no processo de escolha de modo que este realize opções ocupacionais 

adequadas (pp. 14-15). O autor nos chama a atenção para o caráter ideológico implícito 

nessa sentença, sendo que: 

procedendo dessa forma, a orientação acaba reforçando os princípios do 

liberalismo, pois admite implicitamente que existem falhas no processo de 

escolhas profissionais, que estas falhas são do indivíduo e que, portanto, para 

resolver o problema, basta habilitá-lo a realizar escolhas mais adequadas. (pp. 

43-44.) 

Ferretti (1988) defende que verdadeiro papel da OP deve ser o de proporcionar a 

reflexão quanto à escolha, ao ingresso em uma profissão e seu exercício no contexto social, 

desvelando os condicionantes envolvidos no processo. Outros autores corroboram com esta 

visão, como Lisboa (2000), que chama a atenção para a importância de que o orientador 

tenha sempre um olhar crítico e analítico da realidade e que estimule no orientando o 

desenvolvimento dessas características.  

Ao mesmo tempo, Lisboa propõe que o orientador atue auxiliando o indivíduo a se 

perceber como autor de sua própria história e como tal, capaz de modificá-la. Além disso, 

o orientador deve trabalhar em prol do desenvolvimento da responsabilidade social dos 

orientandos, a fim de que eles possam assumir o seu papel de colaboradores na construção 

e transformação da sociedade. Somente dessa forma é que os orientadores poderão deixar 

de trabalhar como agentes da reprodução social para assumirem uma atuação de 

comprometimento com o desenvolvimento social (Lassance & Sparta, 2003, p.17). 

Trazer a reflexão sobre o mundo do trabalho é outra função apontada por diversos 

autores (Lehman, 2010; Ribeiro, 2003; Sarriera, 1999). Para eles, é importante, fomentar as 

discussões sobre a relação homem-trabalho (Lehman, 2010), bem como instrumentalizar o 

orientando para seu contato com este universo, de forma que consiga nele se inserir, 

superando as dificuldades por ventura encontradas (Ribeiro, 2003; Sarriera, 1999). 
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Trabalhar na produção do projeto de vida também é considerado papel da OP para 

alguns autores (Ribeiro, 2003; Greca, 2000). Como aponta Greca (2000, p.112) é vital, que 

a Orientação Profissional seja encarada como um processo de construção de projetos 

vocacionais, ou, de projeto de vida, sendo que nesta tarefa, bem como em todo o processo 

de orientação é essencial que o orientando assuma uma postura ativa. 

Pode-se perceber que, quanto à estrutura, como apontam Melo-Silva et al. (2004), a 

OP no Brasil, independentemente da perspectiva norteadora, possui dois “eixos temáticos” 

a serem trabalhados: o autoconhecimento e o conhecimento sobre as profissões. 

Dependendo da perspectiva adotada, com seus objetivos específicos, são incluídos outros 

eixos temáticos, como discussões sobre os condicionantes/determinantes da escolha e 

demais questões envolvidas no ato de escolher, reflexões relacionadas ao mundo do 

trabalho e/ou ainda, a construção de um projeto de vida. 

Quanto ao seu campo de atuação, se em princípio a OP no Brasil desenvolveu-se 

primordialmente enquanto prática voltada para adolescentes, atualmente, no entanto, pode-

se falar em um serviço que, tendo sua atuação ampliada, atende pessoas de qualquer idade, 

trabalhando questões relacionadas à escolha e ao direcionamento/desenvolvimento de 

carreira, como afirmam Lassance et al. (2007). 

Tendo abordado a história da OP no Brasil e seu desenvolvimento até os dias de 

hoje, bem como seu campo de atuação e público-alvo, passamos agora à apresentação da 

OP desenvolvida na Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ). 

 

3.3 Conhecendo a orientação profissional da UFSJ 

 

A OP realizada na UFSJ é caracterizada pelo atendimento individual, realizado no 

SPA (Serviço de Psicologia Aplicada). Possui duração média de 12 sessões, distribuídas 

em seis semanas (dois atendimentos semanais), sendo que cada sessão se estende por 

aproximadamente 50 minutos. O trabalho é desenvolvido por alunos em processo de 

estágio vinculado à disciplina obrigatória „Orientação profissional‟, do curso de psicologia, 

sob orientação e supervisão da professora responsável pela disciplina. Os participantes 

atendidos no processo são selecionados a partir de uma lista de espera, que geralmente é 

composta por alunos de ensino médio de escolas públicas que buscaram o serviço na UFSJ. 

Pode-se perceber, portanto, que o serviço prestado pelo SPA-UFSJ cumpre com dois 

objetivos: proporcionar aprendizagem prática aos alunos de psicologia e prestar um serviço 

de extensão à comunidade. 
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Para elucidar o processo de OP realizado na instituição, seguiremos com uma 

descrição detalhada das sessões que compõem o programa. Para tal, realizamos uma 

análise aprofundada do „Roteiro de atendimento em orientação profissional‟ (Moreno, 

2013a) e a ementa da disciplina de orientação profissional do curso de psicologia da UFSJ 

(Moreno, 2013b), buscando correlacionar às informações obtidas nesses documentos com a 

produção teórica existente sobre cada método utilizado.  

O processo de OP se inicia pela seleção dos participantes, seguido do contato por 

telefone para o agendamento dos atendimentos, realizado pelos próprios alunos estagiários. 

Após este primeiro contato iniciam-se os atendimentos na universidade, no espaço 

oferecido pelo SPA.  

A primeira sessão é caracterizada pelo enquadramento do processo, em que os 

participantes são informados acerca do funcionamento da orientação e são esclarecidas 

dúvidas sobre o mesmo. Após esse momento, dá-se início à entrevista semiestruturada 

composta de questões acerca da vida familiar, escolar e social, interesses e preferências 

profissionais, bem como características pessoais e desenvolvimentais do participante. O 

objetivo desta primeira etapa é conhecer o participante obtendo, a partir das informações 

levantadas, um panorama de suas características principais, de seu processo de 

desenvolvimento e indicadores de um possível projeto de vida em construção, fomentando 

ao mesmo tempo, o autoconhecimento do orientando quanto a estes aspectos. Ao final 

desta sessão o orientando recebe um texto reflexivo, que esclarece quanto à função da OP, 

enfatizando o papel ativo do participante no processo decisional, desmistificando o uso de 

testes como o melhor caminho para a escolha.  

A maioria das sessões inclui atividades a serem realizadas em casa, as quais 

complementam o trabalho de orientação. Como indica Lucchiari (1993a), o uso de tarefas 

para casa no processo de OP favorece o envolvimento do orientando com o processo 

mesmo quando este não está no espaço de orientação. Além disso, possibilita um melhor 

aproveitamento do tempo da sessão, uma vez que o participante chega ao local com parte 

das atividades realizadas, podendo o período de atendimento ser dedicado à discussão e 

reflexão das questões suscitadas pelas atividades e desenvolvimento de novas etapas do 

processo. Além disso, despender de parte do seu tempo para a realização das tarefas pode 

motivar o participante a conhecer e vivenciar experiências necessárias ao processo de 

escolha. 

Na segunda sessão inicia-se a aplicação do teste QVI (Questionário Vocacional de 

Interesse), cujo resultado aponta para uma ou mais áreas de interesse profissional do 
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orientando. Em seguida é realizada uma discussão do texto entregue no primeiro encontro, 

seguido do preenchimento do „Quadro de Interesse/Facilidade‟ em que o orientando deve 

indicar os níveis de interesse e facilidade por cada disciplina escolar realizada ao longo de 

sua trajetória estudantil. Ao final desta sessão é entregue ao orientando outro texto 

reflexivo que demonstra a importância de analisar aspectos que podem estar influenciando 

a decisão, tais como, família, pares, professores, mercado de trabalho, status profissional, 

etc. Pode ser entregue também um segundo texto, que apresenta a escolha profissional 

como um componente na construção de um projeto de vida, desmistificando a ideia de 

vocação como uma espécie de predestinação e, ainda, instigando à busca por informação 

profissional. O estagiário pode optar por utilizar apenas um dos textos ou entregar os dois 

ao orientando, conforme julgue relevante. 

A terceira sessão é dividida em três momentos distintos, sendo: um primeiro 

momento de aplicação da segunda parte do teste QVI, um segundo momento de discussão 

dos textos recomendados na sessão anterior e um terceiro momento, de realização do 

„Painel de Relacionamento‟ ou „Técnica das Frases para Completar‟ criada por 

Bohoslasvsky e adaptada por Lucchiari (1993b) para a realidade dos brasileiros. Nessa 

técnica são dadas ao orientando 30 frases para que complete com informações sobre suas 

preferências, o que facilita o autoconhecimento e propicia posteriores discussões entre 

orientador e orientando. Ao final da sessão, outro texto é entregue ao sujeito participante, 

tratando da questão educacional em nosso país. Trata-se de um momento de reflexão 

acerca dessa questão social envolvida na escolha de uma profissão, qual seja, o fato de que 

nem todas as pessoas que concluem o ensino médio terão a garantia de uma vaga no ensino 

superior. 

Na quarta sessão, devem ser discutidas as questões levantadas a partir da „Técnica 

das Frases para Completar‟, realizada na sessão anterior, seguida de outras questões acerca 

do desenvolvimento do orientando, seus anseios e pretensões para o futuro. Ao final desta 

sessão pede-se ao orientando que responda e traga na sessão seguinte o „Questionário 

Biográfico‟, que possui diferentes tipos de questões que visam investigar mais sobre suas 

preferências e seus relacionamentos sociais, podendo complementar as informações 

obtidas até o momento e favorecer ainda mais o autoconhecimento. Também é entregue ao 

sujeito a „Carta aos pais‟, que contém uma série de perguntas sobre a vida do orientando e 

suas relações familiares, desde a infância até o momento atual, além de questões sobre a 

vida profissional da família e desejos dos pais quanto à escolha do filho. Essa etapa 
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permite uma participação da família no processo, ao mesmo tempo em que pode desvelar 

questões familiares relevantes para o trabalho de orientação. 

A quinta sessão é constituída da aplicação do teste QUATI (Questionário de 

Avaliação Tipológica) e da técnica „Gosto e Faço‟. O teste QUATI é um teste de 

personalidade baseado na tipologia elaborada por Jung. O resultado do teste fornece a 

combinação das características de personalidade extroversão ou introversão, com a função 

principal utilizada pelo indivíduo seguida de sua função auxiliar, que podem ser 

combinadas de distintas formas a partir dos pares de opostos pensamento/sentimento e 

intuição/sensação. Por exemplo, o teste Quati pode apontar o tipo de personalidade 

extrovertido, função principal pensamento, função auxiliar intuição. O resultado do teste 

além de revelar características de personalidade dos diferentes tipos, também indica quais 

profissões a maioria das pessoas desse tipo psicológico geralmente exerce. 

A técnica „Gosto e Faço‟ é apresentada por Lucchiari (1993b) e objetiva favorecer 

ao orientando um maior conhecimento de si, por meio de uma conscientização do seu 

cotidiano (p.45) e de sua relação com as diferentes atividades em que se envolve em sua 

rotina. Nessa técnica o participante deve preencher, com atividades do seu dia a dia, um 

quadro que contém quatro possibilidades: gosto e faço, gosto e não faço, não gosto e faço, 

não gosto e não faço. Essa técnica também possibilita uma análise sobre a forma como o 

indivíduo tem levado sua vida ao apontar se este tem dedicado mais tempo a atividades das 

quais não gosta ou pouco tempo àquelas que valoriza, dentre outras questões, 

possibilitando um momento de reflexão (Lucchiari, 1993b). 

 Na sexta sessão é realizada a „Técnica R-O‟ (Realidade Ocupacional). A partir 

dessa técnica, inicia-se um segundo momento do processo de OP, mais direcionado à 

informação profissional e a produção do universo profissional do orientando. A „Técnica 

R-O‟ apresentada por Bohoslavsky (1987) consiste em entregar ao participante, cartões 

contendo os nomes das mais diversas profissões e pedir que imagine que são pessoas e que 

os organize em famílias. Em seguida pede-se que o sujeito explique sua organização, de 

modo que possam surgir suas fantasias acerca das diferentes ocupações. Após esse 

primeiro momento, pede-se ao participante que ele imagine que está dando uma festa, para 

a qual não pode convidar todas aquelas pessoas, sendo necessário que ele selecione os 

convidados. Em seguida é dito a ele que será tirada uma fotografia e pede-se que selecione 

as pessoas que deseja que apareçam na foto e as organize conforme desejar. Essa técnica é 

utilizada com algumas adaptações no processo realizado na UFSJ. Tais adaptações são: 

limitar o número de profissionais que vão à festa, caso o participante escolha um número 
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muito grande, dizendo que deve ser uma festa íntima e também o número de profissionais 

que aparecem na fotografia, a partir da sugestão de que para obter uma imagem nítida não 

poderão haver muitos profissionais nela, de forma que o orientando necessitará fazer uma 

escolha quanto às profissões que ele considere mais importantes. 

 A sétima sessão é caracterizada pela apresentação do „Universo Profissional‟ do 

orientando. Esse é produzido a partir dos dados que foram apresentados ao longo das 

sessões e constitui-se como um momento de síntese do processo. Nesse Universo são 

apresentadas as profissões que emergiram durante a orientação, para as quais o participante 

deve preencher com uma legenda indicando quais as profissões em que se vê atuando; 

aquelas que admiram, mas não se vê exercendo; profissões que na verdade considera como 

passatempo; e, profissões sobre as quais gostaria de obter maiores informações. A partir 

dessa seleção realizada pelo participante são desenvolvidas as próximas sessões.  

Os três encontros que se seguem são destinados à informação profissional, 

utilizando para tal, diversos recursos, tais como dicionários de profissões, guias, vídeos da 

internet, reportagens, ementas de cursos, etc., e a última sessão de informação é destinada a 

uma ou mais entrevistas com profissionais, para que o orientando possa conhecer ainda 

melhor o tipo de trabalho, a rotina e esclarecer quaisquer dúvidas que ainda não tenham 

sido sanadas. Este é um momento importante da OP, uma vez que, como indica Greca 

(2000), uma escolha bem realizada está diretamente ligada ao acesso à informação. 

 Na décima primeira sessão é aplicada uma vivência, de acordo com a necessidade 

percebida pelo orientador. Um exemplo é a „Viagem a um dia no futuro‟ demonstrada por 

Lucchiari (1993b), que como o próprio nome indica, permite ao participante projetar-se no 

futuro e perceber onde estão suas fantasias, estereótipos, medos e dificuldades (p.56). 

Cada orientador tem a possibilidade de escolher e aplicar a vivência que acredite ser mais 

compatível com a história e momento vivido por cada orientando. Ao final dessa sessão 

pede-se ao participante que escreva sobre seu processo de escolha e sua participação do 

programa de orientação profissional.  

No último encontro acontece a sessão de encerramento, na qual se realiza uma 

síntese e fechamento do processo. 

 Analisado cada uma das etapas do processo de OP da UFSJ, pode-se concluir que é 

objetivo do programa: propiciar a tomada de um papel ativo do participante no processo de 

escolha; proporcionar o autoconhecimento, ajudando os participantes a identificarem suas 

características pessoais e interesses; promover conhecimento sobre as diversas profissões; 

trabalhar a escolha de forma a relacioná-la a um projeto de vida. Por meio dos textos 



44 
 

entregues aos participantes, objetiva provocar a reflexão sobre os aspectos que podem estar 

interferindo na escolha e sobre a realidade social em que vivemos, a qual não oferece vagas 

em cursos superiores para todos os concluintes do ensino médio. 

 Conhecer o processo de orientação profissional da UFSJ é importante para este 

trabalho na medida em que sua análise auxilia na compreensão do processo vivenciado 

pelos sujeitos investigados, através do qual temos acesso a questões sobre a história de 

cada participante até aquele momento que podem ter refletido em sua trajetória 

profissional. Além disso, ali emergiram diferentes aspectos da atmosfera de relações do 

sujeito que permeavam a escolha da profissão, seus dilemas e seus projetos de futuro. 

Considerando que durante o processo faz-se um registro sistemático dessas vivências, a 

análise dos documentos produzidos permite compreender de que maneira essas questões 

eram vivenciadas pelo sujeito naquele momento.  

Assumindo a dinamicidade da subjetividade humana e reconhecendo que o sentido 

dado à vivência naquele momento, bem como os projetos de futuro construídos naquela 

ocasião não são cristalizados, podendo ter se modificado ao longo do percurso, a análise 

dos documentos  permite a compreensão de elementos não só da trajetória até aquele 

momento, mas também pode mostrar convergências e/ou divergências entre as projeções 

do futuro no momento da OP e seu percurso no momento atual (momento da entrevista). 

Mais do que isso, pode ainda revelar novas significações a respeito daqueles antigos 

projetos acompanhadas das significações do presente, pois como indica González Rey 

(2002, p.37) a subjetividade é um sistema processual, plurideterminado, contraditório, em 

constante desenvolvimento, sensível à qualidade de seus momentos atuais, o qual tem um 

papel essencial nas diferentes opções do sujeito. 

Tendo sido apresentadas cada etapa do processo de orientação profissional e 

esclarecidos os aspectos relevantes da utilização dos documentos resultantes deste processo 

para esta pesquisa apresentamos em seguida nossos objetivos. 
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CAPÍTULO 4 

OBJETIVOS: OBJETIVO GERAL E OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

4.1 Objetivo geral        

 

O objetivo geral deste estudo é conhecer e compreender como ex-participantes do 

programa de orientação profissional da UFSJ construíram suas trajetórias de formação e/ou 

profissional desde a participação no programa até a atualidade. 

 

4.2 Objetivos específicos 

 

Os objetivos específicos podem ser assim descritos: 

- Conhecer as trajetórias educacionais e profissionais dos sujeitos após a participação no 

programa de OP; 

- Identificar determinantes e influências que podem ter se relacionado à construção dos 

percursos dos sujeitos, bem como quaisquer outros elementos apontados por eles como 

relevantes para a concretização de suas trajetórias; 

- Compreender em que momentos e como cada indivíduo interveio em sua realidade, 

escolheu, elaborou e efetivou estratégias de enfretamento, caso elas tenham sido 

necessárias em seu percurso; 

- Durante todo o processo de análise, buscar alcançar os sentidos subjetivos
8
 atribuídos 

pelos sujeitos a suas trajetórias e aos diversos elementos que dela fizeram e fazem parte, 

para desse modo, compreender e elucidar o fenômeno que nos propusemos a analisar nesta 

pesquisa.  

Interessa-nos, portanto, conhecer e compreender como pessoas que utilizaram 

serviços de orientação profissional construíram suas trajetórias após sua participação, pois 

acreditamos que a escolha de uma profissão, objeto já bastante estudado no campo da 

 

8
  A noção de sentido subjetivo será melhor abordada no capítulo V - Método. 
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Orientação Profissional, é apenas um dentre os vários elementos do percurso profissional. 

Ela representa apenas o início de uma trajetória que é percorrida ao longo de toda a vida. A 

posição que assumimos neste trabalho é a de que, ao longo dessa trajetória, o indivíduo 

pode estar sujeito à força de diferentes determinantes que venham a incidir sobre suas 

escolhas, colocando-o frente a dilemas para os quais precisará elaborar estratégias de 

enfrentamento. 

O conceito de estratégia possui muitas variações quanto ao seu significado 

(Mintzberg, 2007, Camargos e Dias, 2003, Nicolau, 2001). Na revisão de literatura sobre o 

tema, Camargos e Dias (2003) apontaram que o uso do termo iniciou-se há 

aproximadamente 3000 anos, com Sun Tzu, autor da famosa obra „A arte da guerra‟. No 

universo administrativo passou a ser utilizado na Grécia Antiga por volta de 450 A.C., 

período de Péricles, representando habilidades gerenciais. No período de Alexandre, 330 

A.C., representava habilidades empregadas para vencer um oponente e criar um sistema 

unificado de governança global (p.28). Atualmente tem sido amplamente utilizado no 

meio organizacional, possuindo, mesmo neste campo específico, muitas definições. 

Nicolau (2001) em uma compilação dos diversos usos deste conceito demonstra que são 

muitas as divergências existentes entre os autores da área, sendo que sua utilização 

depende da ênfase dada por cada autor. 

Mintzberg (2007) aponta para a existência de cinco definições para o termo 

estratégia no âmbito das organizações, cinco Ps: estratégia como plano, algum tipo de 

curso de ação “conscientemente pretendido”, uma diretriz (ou conjunto de diretrizes) para 

lidar com uma situação (p. 24, grifos do autor); estratégia como pretexto, na qual 

ameaças, estratagemas e várias outras manobras são utilizadas para obter vantagem 

(p.28); estratégia como padrão, um padrão em uma corrente de ações (...) um modelo de 

ação (p.24); estratégia como posição, no sentido do lugar, do ambiente onde se insere, “em 

termos ecológicos, estratégia torna-se um “nicho”, em termos econômicos, um local que 

gera “renda”, (p.27); e estratégia como perspectiva, com seu conteúdo consistindo não 

apenas de uma posição escolhida, mas também de uma maneira fixa de olhar o mundo 

(p.27). Mintzberg também nos fornece uma interessante constatação sobre o conceito:  

É importante lembrar que ninguém nunca viu ou tocou uma estratégia, cada 

estratégia é uma invenção, uma criação da imaginação de alguém, seja concebida 

com a intenção de regular o comportamento antes que ocorra a ação, seja 

inferida como padrão para descrever um comportamento que já ocorreu. 

(Mintzberg, 2007, p.27) 
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Para este trabalho, como já apontando anteriormente, tomamos a noção exposta por 

Bohoslavsky (1987, p.34) que diz que o 

termo estratégia (...) se refere às ações planejadas ou previstas, tendentes a atuar 

sobre uma situação, com a finalidade de modificá-la segundo determinados 

propósitos. Neste sentido, toda estratégia tem uma caráter intencional consciente, 

ou seja, quem a emprega sabe porque e para que a utiliza. 
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CAPÍTULO 5  

MÉTODO 

 

Neste estudo, propõe-se a realização de uma pesquisa qualitativa inspirada no 

método desenvolvido por González Rey (2010; 2002). Para esse autor, a epistemologia 

qualitativa, que sustenta a modalidade de pesquisa qualitativa por ele proposta, tem como 

base três princípios: a) o conhecimento é uma produção construtiva-interpretativa, em que 

a interpretação se dá pela integração das informações obtidas pelos participantes, com as 

teorias existentes e com as racionalizações do pesquisador, de modo que, tanto pesquisador 

quanto pesquisado possuem caráter ativo em sua produção. Isso significa uma 

compreensão do conhecimento enquanto produto dessa interação e não como uma 

apreensão pura da realidade (González Rey, 2010). b) o caráter interativo do processo de 

produção do conhecimento, que enfatiza a importância da interação entre pesquisador e 

pesquisado, afirmando que toda a informação obtida nessa interação é relevante, mesmo 

que surja por meio de imprevistos ou em momentos de informalidade e; c) a significação 

da singularidade como nível legítimo da produção do conhecimento, em que a 

legitimidade do conhecimento não se dá pelo número de sujeitos de pesquisa, mas pela 

qualidade dos dados produzidos, não sendo necessário que uma informação apresentada 

por um sujeito se repita na fala de outros para que se constitua em informação válida para a 

produção do conhecimento. 

Outras características, tais como, o objeto complexo do qual se ocupa, a 

subjetividade; a não preocupação com a predição, controle ou generalização; a não 

necessidade de criação de hipóteses; o fato de tratar-se de pesquisa contextualizada; e seu 

direcionamento para a produção e desenvolvimento de teorias, também fazem parte da 

constituição desse tipo de pesquisa qualitativa. Além disso, para o autor, os instrumentos 

de pesquisa recebem nova significação, como pode ser visto em seguida: 

Os instrumentos da pesquisa adquirem um sentido interativo. O instrumento não 

é importante só pelo que o sujeito responde ou realiza, mas pelas conversações 

que suscita, pelas expressões do sujeito diante dele, pelas perguntas que formula 

durante sua execução, pelas características da execução etc. (González Rey, 

2002, p.56). 

Para um melhor entendimento da metodologia utilizada neste trabalho, 

consideramos relevante tratar do conceito de sentido subjetivo, desenvolvido por González 

Rey (2010; 2007; 2002; 2001). Segundo esse autor, o sentido subjetivo pode ser descrito 

como uma complexa unidade que abarca as emoções, os significados e a dimensão 
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simbólica. É dinâmico, modificando-se sempre pela integração de outros sentidos já 

existentes que, ao se integrarem, dão origem a novos sentidos, sendo esse movimento de 

produção de sentidos sempre contextualizado, ou seja, sempre amparado pela experiência 

social e histórica do indivíduo. Como se pode ver: 

el sentido subjetivo es entendido como histórico y socialmente configurado, 

diferenciandose sentido de significado, no como dicotomia, sino por el carácter 

mas abarcador del sentido subjetivo, que implica um proceso permanente de 

relación recursiva entre emociones y significados em la organización subjetiva 

de la experiência histórico-social humana. González Rey (2001, p.15) 

Desse modo, o sentido subjetivo é uma organização psicológica, subjetiva, como o 

próprio nome indica, porém não se separa do social e do histórico em sua produção. 

Contrariamente, se produz na integração de todas essas dimensões, como se vê: 

el sentido, como la subjetividad, no es um fenômeno individual, ni intra 

psíquico, como com frecuencia todavía aparece, tanto en el imaginario social, 

como de la propia Psicología. El sentido se produce de forma permanente en el 

cruce de lo inter y lo intra, así como en el espacio de toda acción o relación del 

sujeto, en el cual elementos de sentido actuales e históricos se integran y 

desintegran como producto de la continua mobilidad de los espacios sociales e 

individuales que, en su dimensión de sentido, pierden el carácter estanque en que 

se han perpetuado através de la división de lo social y lo individual. González 

Rey (2001, p.18) 

O sentido subjetivo é uma unidade constitutiva essencial da subjetividade, ao 

mesmo tempo em que é a expressão da mesma. No entanto, essa expressão não se 

apresenta de forma clara e linear nas falas dos sujeitos, mas sim, aparece disperso na 

produção total da pessoa, pelo que necessitamos da interpretação e de nossas construções 

para produzir inteligibilidade sobre ele. (González Rey, 2010, p.32). Dessa maneira, os 

sentidos subjetivos somente se tornam inteligíveis por meio da interpretação do 

pesquisador. Quanto a essa característica do sentido subjetivo, aponta González Rey (2010, 

p.116): 

O sentido subjetivo (...) não aparece de forma direta na expressão intencional do 

sujeito, mas sim indiretamente na qualidade da informação, no lugar de uma 

palavra em uma narrativa, na comparação das significações atribuídas a 

conceitos distintos de uma construção, no nível de elaboração diferenciado no 

tratamento dos temas, na forma com que se utiliza a temporalidade, nas 

construções associadas a estados anímicos diferentes, nas manifestações gerais 

do sujeito em seus diversos tipos de expressão etc. 

Cabe ainda citar a importância das reiterações de certos conteúdos em vários 

momentos das falas dos sujeitos como um excelente indicativo para a apreensão dos 

sentidos subjetivos. Assim sendo, não surgindo de maneira linear e clara na fala dos 

sujeitos, os sentidos subjetivos surgem através das hipóteses que o pesquisador cria em sua 

interpretação acerca das expressões dos sujeitos estudados (González Rey, 2010). 
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Na busca de nos aproximarmos aos sentidos subjetivos atribuídos pelos sujeitos às 

suas trajetórias, buscamos formular nosso método de pesquisa de modo a facilitar tal 

tarefa, utilizando para tanto, diferentes instrumentos para a produção da informação. Isso 

se faz importante, pois: 

todo processo de expressão representa uma expressão particular de sentidos 

subjetivos que se organiza por meio deles e que necessariamente excluem zonas 

de experiência, as quais podem passar a ser significadas em sua expressão caso o 

sujeito se situe em outro ângulo. É dessa característica subjetiva da expressão 

humana que se cria a necessidade de facilitar, por meio da metodologia, distintas 

vias de expressão do sujeito que facilitem seu trânsito por zonas diferentes de sua 

experiência capazes de estimular sentidos subjetivos diferentes. (González Rey, 

2010, p.51) 

Assim, para o processo de produção de informação deste estudo, optou-se pelo uso 

de três instrumentos: a análise documental, as entrevistas abertas e a produção do 

genoprofissiograma, estabelecidos do seguinte modo: primeiramente, busca do material 

produzido nos processos de OP; após essa etapa, organização, seleção do material e 

realização da análise a partir de alguns critérios pré-definidos; em seguida, realização de 

entrevistas abertas e ao final de cada entrevista, produção do genoprofissiograma. 

Os critérios pré-estabelecidos para a seleção dos documentos foram: serem 

referentes aos anos de 2004 a 2007, de sujeitos que tivessem concluído todo o processo e 

finalmente que houvesse algum dado que permitisse a identificação dos participantes. A 

escolha do período acima referido foi pensada de modo a garantir a possibilidade de que 

encontrássemos sujeitos que tivessem cursado o ensino superior e já estivessem inseridos 

no mercado de trabalho. 

Por uma questão de factibilidade do estudo, optou-se por identificar aqueles 

participantes que ainda residissem na cidade de São João del-Rei ou que mantivessem 

algum contato presencial com o local durante o período de execução da pesquisa, de forma 

a viabilizar a produção da informação. O número de indivíduos não foi estabelecido a 

priori, postura condizente com o método utilizado, pois como indica González Rey (2002, 

p.58) o curso da pesquisa, as estratégias empregadas e os instrumentos não constituem 

definições rígidas a priori, mas são definidos pelo curso da informação e pelas 

necessidades que surgem progressivamente. Igualmente, tomou-se o cuidado de não 

estabelecer de modo rígido as questões a serem buscadas na análise documental. Assim, 

definiu-se apenas alguns parâmetros para a busca, tais como: informações acerca da forma 

como se sucedeu o processo de orientação, identificação das profissões que surgiram como 

possibilidade no decorrer do processo, fatores considerados no momento da escolha, 

elementos que indicassem a construção de um projeto de vida, bem como a escolha final 
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do sujeito, caso tenha havido. Tal postura torna-se importante para esta pesquisa, pois, 

como indica González Rey (2002), os elementos de relevância podem variar no contato 

com o material, sendo que novas informações, que não tenham sido sequer consideradas 

pelo pesquisador, podem surgir como importantes aspectos a serem considerados no curso 

da pesquisa. 

A opção por analisar os documentos gerados no momento da OP deu-se por 

acreditarmos que tal análise nos permite entrar em contato com informações talvez 

esquecidas ao longo do tempo pelos sujeitos, mas que poderiam ser relevantes para um 

melhor entendimento dos percursos vividos. Além de oportunizar o conhecimento da 

dinâmica da escolha no momento em que ela ocorreu, o que seria impossível de outro 

modo. Isso porque seu conteúdo provavelmente tenha sido reelaborado, como resultado do 

lugar onde o sujeito se encontra hoje, uma vez que, como indica González Rey (2010) 

novos sentidos são produzidos na medida em que nos encontramos em novos contextos. 

Além disso, diversas questões podem surgir no contato com o material, podendo este ser 

gerador de novos temas para as entrevistas. 

A segunda etapa da pesquisa foi composta de entrevista aberta e produção do 

genoprofissiograma. A única estrutura pré-definida para a entrevista foi o pedido de que o 

sujeito narrasse sua trajetória desde o contato com o programa de orientação até a 

atualidade. Conforme aponta González Rey (2010, p.46): 

Esse tipo de indutor coloca o outro diante da necessidade de construir sua 

experiência em uma área de sua vida, bem como de representar um momento de 

sua vida em que convergem processos simbólicos e emoções significativos para 

o sujeito; é o sujeito quem se situa no lugar de onde nos falará. 

Quanto ao uso da entrevista, como aponta Alves-Mazzotti & Gewandsznajder 

(1999), permite que os temas abordados sejam explorados em profundidade e são 

especialmente úteis quando se trata de problemas complexos, que não seriam abordados 

adequadamente por outra técnica. Além dessa característica, Duarte (2004) defende que a 

entrevista pode ser útil na apreensão dos distintos modos de significar a realidade, sendo 

um importante instrumento para a compreensão de aspectos subjetivos dos sujeitos.  

Minayo (2007, p.64) também defende tal perspectiva, ao mencionar que a interação 

entre pesquisador e pesquisado, alcançada no uso de entrevistas, é uma rica forma de 

produção de informação, devido à possibilidade que tem a fala de ser reveladora de 

condições de vida, da expressão dos sistemas de valores e crenças. Tal noção vai ao 

encontro da perspectiva interativa da produção do conhecimento em pesquisa qualitativa 
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(já abordada neste capítulo), central no método desenvolvido por González Rey (2010; 

2002), para quem, a entrevista deve sempre intentar tornar-se um diálogo.  

Utilizando a expressão conversação, González Rey (2010, p.46) nos mostra que 

nesse processo, tanto os sujeitos pesquisados como o pesquisador integram suas 

experiências, suas dúvidas e suas tensões, em um processo que facilita o emergir 

de sentidos subjetivos no curso das conversações. A conversação vai tomando 

formas distintas, nas quais a riqueza da informação se define por meio de 

argumentações, emoções fortes e expressões extraverbais, numa infinita 

quantidade de formas diferentes, que vão se organizando em representações 

teóricas pelo pesquisador. 

Neste estudo a entrevista foi utilizada com o objetivo de apreender a história da 

vida profissional dos sujeitos após sua participação no programa de orientação profissional 

da UFSJ. Embora nos interesse o singular, o percurso de cada indivíduo após a “escolha” 

de sua profissão, compreender o individual também nos permite entender o social, uma vez 

que a dimensão do trabalho, assim como todas as demais áreas da vida de um sujeito está 

permeada de questões sociais, políticas e econômicas que refletem, ainda que em diferentes 

níveis, na vida de todos aqueles que viveram o mesmo tempo histórico em um mesmo 

local. Assim, como indica Narita (2006, p.30), a história do sujeito traz, portanto, a 

história do tempo do mundo – tempo histórico – onde ele vive, e pelas histórias de vida de 

alguns sujeitos podemos conhecer um pouco da história da sociedade na qual eles vivem.  

Corroborando com esta afirmação, González Rey (2010, p.25) nos apresenta: 

Essa consciência crescente acerca da significação do singular para o 

conhecimento do social nos apresenta um indivíduo socialmente constituído que 

conforme assinala Ferraroti, não é um reflexo do social, mas nos permite seu 

conhecimento. Esse indivíduo não é um reflexo precisamente por causa da sua 

constituição subjetiva, a qual define que o social aparece na ordem dos sentidos 

subjetivos e adquire significação para o conhecimento social por meio dos 

processos de construção e de interpretação do pesquisador. 

Juntamente com a entrevista optamos pela utilização do genoprofissiograma. 

Segundo Soares-Lucchiari (1997b, p.141) o genoprofissiograma é a construção de uma 

árvore genealógica com uma ênfase particular sobre as profissões das três últimas 

gerações. Por meio da árvore são trabalhadas as profissões, os interesses e características 

marcantes da personalidade dos bisavós, avós, pais, tios, primos e irmãos. Aspectos das 

relações também podem surgir, tais como casamentos, separações, etc. 

Com o uso desse instrumento, tem-se a possibilidade de entrar em contato com 

aspectos ocupacionais, psicológicos, sociais, econômicos e até mesmo culturais, que fazem 

parte da história dos sujeitos de pesquisa. Utilizar essa técnica se justifica porque a 

genealogia, isto é, a rede de relações que se forma em cada família, que inclui os avós, 

bisavós, tios, primos, está presente de uma maneira ou de outra nas diferentes escolhas 
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que fazemos na vida, em especial a profissão a seguir (Soares-Lucchiari 1997b, p.135-

136), sendo uma forma de mapear essas relações, e como elas influenciaram a escolha da 

profissão e a trajetória posterior dos indivíduos. 

O uso desse instrumento foi feito em consonância com a perspectiva exposta por 

González Rey (2010, p.43): 

O instrumento representa apenas o meio pelo qual vamos provocar a expressão 

do outro sujeito; isso significa que não pretendemos obrigar o outro a responder 

ao estímulo produzido pelo pesquisador, mas facilitar a expressão aberta e 

comprometida desse outro, usando, para isso, os estímulos e as situações que o 

pesquisador julgue mais convenientes. O instrumento privilegiará a expressão do 

outro como processo, estimulando a produção de tecidos de informação, e não de 

respostas pontuais. 

Desse modo, interessou-nos não apenas respostas específicas dadas para a produção 

do genoprofissiograma, mas toda a conversação que este instrumento oportunizou. 

A análise dos dados produzidos teve inspiração no método elaborado por González 

Rey (2010; 2002). Logo, a análise se deu pela construção de indicadores – considerados 

pelo autor essenciais na produção do conhecimento – os quais, ultrapassando os dados 

empíricos, são resultado do esforço do pesquisador em integrar estes aos seus pensamentos 

e às construções teóricas.  

O autor conceitua a noção de indicador para designar aqueles elementos que 

adquirem significação graças à interpretação do pesquisador, ou seja, sua significação 

não é acessível de forma direta à experiência, nem aparece em sistemas de correlação. 

(González Rey, 2002, p.112). Desse modo, o indicador é irredutível ao dado, uma vez que 

é resultado da integração do dado à subjetividade do pesquisador, sendo resultado de sua 

interpretação. Além disso, o indicador tem finalidade explicativa e não descritiva. Os 

indicadores se relacionam uns com os outros, de modo que um conjunto deles permite o 

desenvolvimento de novas categorias que podem levar à produção de novas zonas de 

sentido do objeto estudado. Por sua vez, a expressão “zonas de sentido” assume a definição 

de zonas do real que encontram significado na produção teórica e que não se esgotam em 

nenhum dos momentos em que são tratadas dentro das teorias científicas (p.7). 

As categorias elaboradas após a construção dos indicadores assumem um relevante 

papel no método desenvolvido por González Rey (2002, p.119): 

o desenvolvimento de categorias é um momento essencial no tipo de pesquisa 

qualitativa que defendemos, pois, se afirmamos que a pesquisa representa um 

processo de constante produção de pensamento, este não pode avançar sem os 

momentos de integração e generalização que representam as categorias. 

Assim, as categorias propriamente ditas são um momento da construção teórica que 

permite a atribuição de sentido a conjuntos de manifestações que se perderiam sem a 
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existência dela. São, portanto, um momento essencial do processo de construção dos 

resultados, por ser o momento da integração das informações, que permite as 

generalizações.  

Assim, no processo de construção do conhecimento, as categorias se inter-

relacionam com os indicadores, de modo que as primeiras expressam as ideias contidas nos 

últimos. Porém, as categorias não são meras representações dos indicadores, mas enquanto 

construção teórica dialoga com eles (Gonzáles Rey, 2002). A criação das categorias tem a 

função de facilitar a comparação dos diferentes sujeitos estudados em relação aos tópicos 

similares (p.126). Isso, porém, não impede que existam categorias singulares, que 

adquirem tanto significado quanto aquelas que são compartilhadas pelo grupo de sujeitos 

pesquisados.  

Segundo esse autor os indicadores não têm sua produção limitada aos resultados 

obtidos por um único tipo de instrumento, podendo ser construídos a partir de diferentes 

fontes, incluindo os materiais escritos, o que viabiliza o uso desse método para ambas as 

etapas deste estudo. O processo de produção dos resultados de pesquisa se deu, portanto, 

pela construção de indicadores e definição de categorias, tal como proposto por González 

Rey (2002). 

Quanto às questões éticas, todos os direitos dos participantes foram firmados e 

garantidos pelo (Termo de Consentimento Livre Esclarecido - TCLE), sendo que, somente 

as pessoas que concordaram com todos os aspectos nele contidos é que compuseram o 

grupo de sujeitos de pesquisa. Nele estiveram explicitados os objetivos do estudo, os 

procedimentos e a garantia de que a participação dos sujeitos pudesse ser interrompida em 

qualquer etapa da pesquisa, sem pena para os mesmos. 

O processo de produção dos resultados iniciou-se pela análise dos documentos 

gerados pelos processos de orientação profissional realizados no Serviço de Psicologia 

Aplicada (SPA). A primeira etapa consistiu em separar os documentos dos anos de 2004 a 

2007, período que compreendia nosso recorte de pesquisa e, portanto, nosso objeto de 

interesse para análise posterior. Ainda nesse primeiro contato com os documentos foram 

levantados e tabulados os seguintes dados: ano de realização da OP e nome do estagiário 

responsável, nome do orientando, potencial participante da pesquisa, data de nascimento, 

endereço, telefone e nomes dos pais. Nessa etapa foram analisados 92 documentos e 

classificados quanto à possibilidade de seguir para a segunda etapa, utilizando-se dos 

seguintes critérios: possibilidade de descoberta do nome do sujeito, algum dado para a sua 
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localização (telefone ou endereço), o relatório que contivesse informações básicas sobre o 

processo de OP. 

A maioria dos relatórios não possuía nome dos orientandos ou de seus pais, ou 

ainda, qualquer informação de contato. Por essa razão, foi necessária uma análise 

minuciosa das informações, seguida de cruzamento com os dados contidos no formulário 

de inscrição deixado no SPA no primeiro contato do orientando com a instituição, 

buscando dessa forma, encontrar características que apontassem a possível identificação do 

sujeito. Foram utilizadas para isso, informações como iniciais dos nomes (quando havia), 

escola em que havia estudado, idade, número de pessoas que habitava a residência, etc., até 

que fosse possível ligar os dados do formulário aos dados encontrados nos relatórios da 

OP. Desse modo, ao final dessa etapa de análise, restaram 25 documentos considerados 

aptos para a segunda etapa. Por apto consideramos aqueles casos em que foi possível 

descobrir o nome e alguma informação de contato dos orientandos, e ainda aqueles cujos 

relatórios fornecessem de informações mínimas sobre o processo de orientação, 

necessárias para a análise posterior. 

Os 25 documentos que passaram para a etapa seguinte da pesquisa foram 

novamente analisados e foi criada uma nova tabela contendo as seguintes informações: ano 

da OP, nome do estagiário, nome do orientando, verificação de que a orientação tivesse 

sido concluída, gênero do orientando, escola em que estudava, profissões cogitadas no 

início do processo, fatores considerados durante a OP, profissão escolhida ao final do 

processo, informações sobre um possível projeto de vida já iniciado e um último item 

constando de outras informações pertinentes. Especificidades de cada orientação e 

orientando foram redigidas em outro documento à parte. 

De posse dessas informações, intentou-se realizar um estudo com amostra 

intencional, em que os sujeitos foram selecionados por possuírem características que se 

distinguiam entre si, sendo representativos de diferentes histórias de vida. A opção pela 

amostra intencional foi apoiada pela metodologia de González Rey (2010, p.111), que 

aponta que os sujeitos não serão escolhidos ao acaso, mas eleitos entre os que tiveram 

uma participação mais significativa em relação aos objetivos da pesquisa.  

Assim, foi selecionado um participante com cada uma das seguintes características: 

ter optado por um curso técnico; ter necessidade de trabalhar para pagar a faculdade; já 

estar trabalhando no momento da OP; ter feito cursinho preparatório para o vestibular; ter 

sido estudante de escola particular durante toda a vida, além de ter tido acesso a cursos de 

inglês e preparatórios para o vestibular; um participante cuja história mostrava uma 
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mobilização familiar em prol da concretização dos estudos; e por último, um sujeito que 

estava buscando um segundo curso superior. Totalizavam-se, assim, seis participantes. 

Ao buscar entrar em contato com os participantes selecionados descobriu-se que a 

maioria já não morava mais no mesmo endereço e também havia mudado o número do 

telefone, não sendo possível contatá-los. Dos seis sujeitos pré-selecionados apenas dois 

foram encontrados, sendo que um deles optou por não participar do estudo, de modo que 

ao final dessa primeira busca, apenas um dos convidados concordou em fazer parte da 

pesquisa. A partir dessa experiência, mudou-se a forma de seleção dos sujeitos, passando 

para a amostra por disponibilidade, em que participaram as pessoas que foram encontradas 

e se dispuseram a serem entrevistadas. 

Assim, esta etapa do estudo contou com a participação de cinco sujeitos, 

contemplando todo o período do recorte do estudo, ou seja, pelo menos um participante 

para cada ano, de 2004 a 2007. Objetivando facilitar a compreensão dos resultados 

produzidos em um primeiro momento, será exposta uma pequena análise do conjunto de 

todos os documentos examinados neste estudo. Em seguida, traremos de forma narrativa 

informações acerca da OP vivida por cada sujeito seguida de informações sobre a trajetória 

de cada participante, para somente então, analisarmos os aspectos específicos objetivados 

neste estudo: identificar os determinantes e as influências presentes nos percursos dos 

sujeitos, bem como outros elementos relevantes para a concretização das trajetórias, e 

ainda, buscar compreender em que momentos e como cada indivíduo interveio em sua 

realidade, escolheu, elaborou e efetivou estratégias, caso elas tenham sido necessárias em 

seu percurso. 
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CAPÍTULO 6 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1 Considerações sobre o processo de orientação profissional da UFSJ dos anos de 

2004 a 2007 

 

Do número total de documentos encontrados referentes ao período de 2004 a 2007, 

ao todo foram considerados aptos para análise, segundo os critérios já enunciados, 25 

documentos. Dessas 25 orientações consideradas aptas, 19 foram realizadas com pessoas 

do sexo feminino e seis com pessoas do sexo masculino. Quanto ao tipo de instituição que 

cursaram o ensino médio, 18 eram estudantes de escolas públicas, quatro eram estudantes 

da Fundação Bradesco, instituição filantrópica que oferece ensino gratuito, dois eram 

estudantes de escolas particulares. Uma pessoa já havia cursado o ensino superior em uma 

faculdade particular, sendo que não havia informação sobre em que tipo de instituição 

cursou o ensino médio. 

A maioria dos sujeitos (18) encontrava-se cursando o terceiro ano do ensino médio, 

dois estavam no segundo ano, quatro já haviam se formado, sendo que destes um já havia 

cursado algum curso de nível superior. Apenas um sujeito havia parado de estudar antes de 

concluir o ensino médio, tendo deixado os estudos no 1° ano. A partir desses dados pode-

se perceber que dos documentos analisados, o maior público atendido pelo programa de 

OP era de pessoas do sexo feminino, estudantes de escolas públicas, que estavam cursando 

o último ano do ensino médio. Quanto ao fato de a maior parcela de orientandos ser de 

escola pública, cabe ressaltar sua relevância, uma vez que demonstra que o SPA, clínica-

escola da UFSJ tem conseguido alcançar seu público-alvo no trabalho de extensão à 

comunidade, ou seja, a população de menor renda. 

Ao final da OP, 16 sujeitos escolheram uma profissão, enquanto nove 

permaneceram em dúvida entre duas ou mais ocupações. Embora seja um dado relevante, é 

importante ressaltar que o programa de OP não tem como objetivo único a escolha por uma 

profissão ao final de seu processo, mas também, que possa ser um ambiente de discussão 

sobre o mundo do trabalho (S. Bock, 2001; Ferretti, 1988; Lehman, 2010; Lisboa, 2000; 

Ribeiro, 2003; Sarriera, 1999), um lugar marcado pela informação e pela busca do 

autoconhecimento (Costa, 2007; Soares, 2000), sendo que sua efetividade não pode ser 
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medida de forma simplista pela escolha ou não dos sujeitos por uma ocupação ao final do 

processo (Sparta, Bardagi & Teixeira, 2006). 

Comparando os interesses iniciais e a escolha profissional ao final da orientação, 

pode-se verificar que três pessoas mantiveram o mesmo interesse do início do programa, o 

que indica que para esses sujeitos a OP serviu como confirmação da escolha. Para 13 

sujeitos a OP parece ter ajudado a reduzir o número de opções de cursos, atuando de modo 

a afunilar as preferências, descartando algumas e mantendo as de maior identificação. 

Cinco sujeitos optaram por profissões que não haviam surgido como interesse inicial. Tal 

fato pode indicar que a OP permitiu uma ampliação do olhar do sujeito quanto às diversas 

ocupações existentes, abrindo a possibilidade de que profissões antes impensadas 

pudessem surgir como aquelas de maior interesse para o orientando. Para quatro pessoas os 

dados indicam que a OP possibilitou uma ampliação de possibilidades de escolhas 

profissionais em relação ao que havia sido pensando no início do processo. Esses sujeitos 

saíram do programa com dúvida quanto a um maior número de profissões do que quando 

iniciou o processo. Não foi possível no âmbito deste estudo avaliar se nestes casos a OP foi 

ou não benéfica, mas consideramos relevante ressaltar este acontecimento, apontando para 

a importância de que o programa de orientação profissional passe por uma avaliação que 

possa responder a este tipo de questionamento. 

Também foi possível analisar quais as características levadas em conta pelos 

orientandos e orientadores no processo de escolha. Dentre as características consideradas 

para a escolha, encontradas nos relatórios de OP, se destacaram: o gosto pessoal 

(considerado por sete pessoas)
9
, a empregabilidade (por seis pessoas), o retorno financeiro 

(por quatro pessoas), a autonomia profissional (por duas pessoas), status profissional (por 

duas pessoas), o desejo de ser respeitado/aceito (por duas pessoas), rotina leve/que permita 

ter vida social (por duas pessoas), gosto por trabalho em equipe/cercado de pessoas (para 

duas pessoas), e o desejo de ajudar pessoas (para uma pessoa). Também foi trabalhada a 

questão hobby versus trabalho (por duas pessoas), e analisadas habilidades específicas 

exigidas por uma ocupação, como exemplo, a habilidade musical ou para os cálculos (por 

duas pessoas). Em seu estudo, Pereira e Garcia (2007) evidenciaram alguns resultados 

semelhantes aos encontrados por nós: o gosto pessoal também foi identificado como o 

critério mais utilizado nas escolhas. Outros elementos utilizados como critérios, 

 

9 
O número de características analisadas não é equivalente ao número de sujeitos analisados, uma vez que um 

sujeito pode ter considerado várias das características citadas. 
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semelhantemente ao presente estudo, foram: o mercado de trabalho, retorno financeiro, as 

habilidades e aptidões e, o status profissional. Quanto aos critérios pouco ou não 

considerados, assim como evidenciado por Bastos (2005), verificamos a ausência de 

reflexão sobre as reais condições do trabalho, elemento não considerado em nenhuma das 

orientações analisadas. A análise das reais possibilidades de efetivação das escolhas 

também se mostrou elemento pouco trabalhado nas orientações, como se pode notar em 

seguida. 

Quanto aos determinantes sociais envolvidos na escolha, foram levados em conta: a 

localidade do curso pretendido/necessidade de mudança de cidade (nove pessoas), 

dificuldades financeiras (por cinco pessoas), dificuldade do vestibular/número de 

candidatos por vaga (para duas pessoas) e necessidade de cursar a faculdade à noite para 

poder trabalhar (por uma pessoa). Quanto às influências destacadas e trabalhadas durante 

os processos de OP, surgiram à influência dos pais (para seis pessoas) e de outras pessoas 

do círculo de contato (para duas pessoas). 

Procedeu-se com este levantamento de informações sobre os vários processos de 

orientação profissional por acreditarmos que seria relevante conhecer melhor como tem 

sido realizada a orientação profissional da UFSJ. Porém, cabe ressaltar que neste trabalho 

entendemos que a escolha efetuada na OP não é o final da problemática profissional, mas o 

início de uma trajetória que está sujeita a diversas interferências e modificações, que 

muitas vezes podem levar a caminhos inimagináveis aos sujeitos naquele momento do 

processo. E é justamente neste momento da problemática profissional que se insere o 

objetivo deste trabalho, conhecer e compreender como as trajetórias foram construídas a 

partir da relação dialética entre o sujeito e suas escolhas e a realidade concreta, essa que 

muitas vezes se impõe de forma contumaz, dando origem a novos percursos, novas 

histórias.  

A partir desse momento, buscaremos nos aprofundar na análise dos aspectos 

profissionais de cinco dos participantes da OP selecionados pelos critérios já expostos no 

tópico anterior. Buscou-se o contato com todos os possíveis participantes através de 

ligações telefônicas e visita à residência. No caso das cinco pessoas que aceitaram 

participar, três foram contatadas por telefone e duas através de visita ao endereço indicado 

nos documentos da OP. Todas aceitaram prontamente a participação.  



60 
 

Assim, as análises apresentadas a partir deste momento do estudo dizem das 

trajetórias de cinco participantes, aqui denominadas: Renata
10

, 29 anos, Andréia, 26 anos, 

Maria Isabel, 26 anos, Luíza, também com 26 anos e Vitória, 24 anos. As entrevistas com 

cada uma das participantes foram realizadas, respectivamente: no próprio SPA, nas 

residências (no caso de Andréia e Maria Isabel), em um dos câmpus da universidade e no 

local de trabalho. 

 

6.2 O início da caminhada: a chegada ao programa de orientação profissional da 

UFSJ 

 

Iniciamos a análise dos resultados pelo primeiro elemento que nos interessa das 

trajetórias aqui analisadas, a chegada ao programa de OP. Mas é importante destacar que 

temos a consciência de que a vida profissional de muitos (ou todos) os nossos participantes 

tem seu início anterior à participação na OP, sendo esta o ponto de partida deste estudo, 

por considerarmo-la um momento privilegiado de análise das escolhas profissionais e de 

síntese da vida profissional de cada sujeito a partir das reflexões que este momento 

favorece e também por questões de factibilidade deste estudo no âmbito de uma 

dissertação de mestrado. 

A porta de entrada para o processo de OP para a maioria das participantes foi o 

convite realizado por estagiários da universidade, que foram às escolas públicas da cidade 

anunciar o início dos trabalhos a quem se interessasse. Somente uma das participantes 

ficou sabendo de maneira informal, por meio de um amigo. Segundo elas, a entrada no 

processo foi fácil e imediata, bastando fazer a inscrição e aguardar o contato do estagiário 

para o início do programa, que ocorreu logo em seguida. 

 

6.3 A participação no programa de orientação profissional: principais aspectos 

encontrados nos documentos e entrevistas 

 

Para analisarmos como ocorreram as orientações profissionais, utilizaremos as 

informações contidas nos documentos da época e as falas de cada participante ao 

revisitarem o processo, no momento da entrevista. 

 

10
Respeitando a escolha das participantes manifestada no momento das entrevistas, alguns nomes utilizados 

são nomes reais, enquanto outros são nomes fictícios escolhidos pelas próprias participantes. 
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 Os processos de orientação profissional de Renata, Andréia, Maria Isabel, 

Luíza e Vitória: principais elementos 

 

Renata participou da OP no ano 2004, aos 19 anos, quando estava no 3° ano do 

ensino médio de uma escola pública. Segundo consta em seu documento, já veio com uma 

escolha pré-definida pelo curso de administração, buscando somente uma confirmação da 

escolha. Também demonstrava interesse em fazer parte da Marinha do Brasil. No decorrer 

do processo, percebeu-se um gosto por atividades burocráticas e apreço pelo contato com 

pessoas. Sendo que ao final da orientação, segundo o relatório de seu processo, foi 

escolhido o curso de administração, embora a participante tenha se mantido aberta a novas 

possibilidades que por ventura surgissem em seu percurso. Na entrevista pudemos verificar 

uma possível ressignificação da OP pela participante, que afirmou que o resultado da 

mesma “deu errado”, uma vez que, embora ela quisesse administração, no processo 

chegou-se “a outro resultado”, do qual ela já não se lembrava. 

Andréia participou da OP no ano 2005, aos 17 anos, quando ainda cursava o 2° ano 

do ensino médio de uma escola pública. Naquela época participava de um projeto mantido 

pela prefeitura municipal chamado „Crescendo e Aprendendo‟, através do qual trabalhava 

em uma escola municipal infantil em meio período, desenvolvendo atividades de auxílio 

aos professores. Por causa dessa atividade, chegou a pensar em pedagogia, mas logo 

desistiu. Concluiu naquela época que não gostava de estudar e, portanto, optaria por um 

curso técnico, tendo escolhido o curso técnico em enfermagem ao final da OP. Porém, 

como lhe interessava também a profissão de turismólogo, chegou a cogitar a possibilidade 

de vir a fazer esse curso superior. Consta nos documentos e também foi trazido à fala pela 

participante, que naquela época vivenciava um momento turbulento de sua vida, por causa 

da separação dos pais, o que dificultou muito que conseguisse refletir sobre seus reais 

interesses. 

Maria Isabel participou da OP no ano de 2006, aos 18 anos, quando cursava o 

terceiro ano do ensino médio. Chegou ao programa sem uma escolha pré-definida e com 

interesses difusos. Trazia uma grande afeição por trabalhos com crianças, além de alguns 

hobbies, como cozinhar e fazer bijuterias. Inicialmente pensava nos cursos de psicologia, 

pedagogia e fisioterapia, tendo durante a OP ampliado bastante as possibilidades, de modo 

que ao final do processo não escolheu profissão alguma, havendo ficado em dúvida entre 

turismo, pedagogia, fonoaudiologia, engenharia ambiental, psicologia e gastronomia. 

Porém, colocou na época a importância de que fizesse um curso superior, uma vez que este 
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era um projeto familiar e ainda a necessidade de que fosse algum curso em São João del-

Rei, cidade para onde havia se mudado para estudar. Desse modo, optaria por algum curso 

que houvesse na universidade federal e caso não se identificasse, faria algo que gostasse 

depois de tê-lo concluído. 

Luíza participou da OP em 2006, quando aos 18 anos cursava o 3° ano de uma 

escola pública. Seu principal interesse na época estava no curso de comunicação social, 

seguido de administração de empresas. Apresentava gosto por trabalhos em equipe e 

sempre colocava em suas reflexões a importância, para ela, de escolher um curso que lhe 

abrisse um maior leque de possibilidades de atuação. Também demonstrou dar um grande 

valor às opiniões de pessoas próximas. Ao final do processo optou pelo curso de 

administração. 

Vitória participou da OP em 2007, quando tinha 17 anos e cursava o 3° ano do 

ensino médio em uma escola da Fundação Bradesco. Na época ela fazia também um curso 

particular de inglês. Chegou ao processo de OP tendo como primeira opção o curso de 

direito, mas também manifestava curiosidade sobre os cursos de educação física, 

fonoaudiologia, jornalismo, tecnólogo em ecologia e paisagismo, fisioterapia e assistência 

social. Durante todo o processo trouxe uma influência grande dos pais e amigos quanto ao 

curso a ser escolhido, relatando inclusive que desde criança ouvia os pais dizerem que 

gostariam que ela fosse advogada. Além disso, buscou levar em conta suas habilidades 

mais proeminentes. Ao final do programa optou pelo curso de direito, tendo, portanto, 

confirmado a sua primeira opção. 

 

6.4 As trajetórias educacionais e profissionais 

 

Na tentativa de facilitar a compreensão dos principais eventos ocorridos em cada 

trajetória passamos agora à descrição do percurso profissional de cada participante. 

Embora para este estudo estejamos enfocando a trajetória a partir da passagem pela OP, 

faz-se necessário muitas vezes voltar a acontecimentos anteriores para compreendermos 

como tais eventos influenciaram o percurso. Portanto, nessa narrativa, sempre que 

necessário recorreremos a fatos que, embora tenham ocorrido muito antes da participação 

na OP, são essenciais para a compreensão não somente da história de cada pessoa como 

também do momento atual de seu percurso profissional. Para contar essas histórias 

fazemos uso das informações obtidas pelo genoprofissiograma, instrumento que se 

mostrou essencial para compreendermos o entorno dos sujeitos. Ressalta-se que as 
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discussões e interrelações propostas entre os resultados deste estudo e a literatura existente, 

no que se refere às trajetórias profissionais/educacionais das participantes são tentativas de 

problematização e aproximação com os estudos da área de orientação profissional, porém 

não se tratando de situações de pesquisa semelhantes, uma vez que não foram encontrados 

estudos com a mesma população e/ou tema central (trajetórias de ex-participantes de OP) 

com os quais pudéssemos dialogar. 

 

 O percurso profissional de Andréia: entre oportunidades e escolhas 

  

Andréia nasceu de uma família de trabalhadores pouco escolarizados. Os avós 

paternos trabalharam no setor de produção de uma fábrica da cidade e após a aposentadoria 

faziam pirulitos de açúcar para vender nas ruas da cidade. Os avós maternos eram vigia de 

supermercado e do lar, respectivamente. O pai também seguiu a profissão de vigia, dentre 

outros trabalhos executados ao longo da vida. Do mesmo modo, a mãe teve várias 

ocupações ao longo de seu percurso profissional, trabalhando atualmente em uma padaria. 

Com a entrada no 3° ano do ensino médio Andréia também iniciou sua vida laboral, 

através de um projeto municipal que inseria jovens aprendizes no mercado. Trabalhava em 

uma escola de crianças de 4 a 10 anos, a mesma em que sua mãe, na época, atuava como 

cozinheira. Pela proximidade com a área educacional, uma vez que exercia atividades de 

apoio aos professores, todos incentivavam Andréia a seguir pela carreira de pedagoga. Ela 

conta ter admitido a possibilidade, já que gostava de seu trabalho. Porém, antes mesmo de 

realizar a orientação profissional, já havia refletido sobre a opção e concluído que não era o 

que queria para si. Porém, durante todo o processo esteve muito indecisa e foi deflagrado 

um problema emocional que possivelmente estaria impedindo-a de escolher: seus pais 

estavam se divorciando. Segundo sua mãe (em entrevista ao orientador na época da OP), 

Andréia havia chegado a ter problemas de saúde naquela época diagnosticados pelos 

médicos como resultado de questões psicológicas oriundas da separação. Naquele ano, 

optou por não fazer o exame de seleção, embora na OP tivesse escolhido o curso técnico 

em enfermagem. 

A escolha profissional de Andréia neste momento de sua trajetória se distingue dos 

resultados encontrados por Bastos (2005) ao analisar os percursos de ex-alunos de uma 

escola pública que não participaram de processos de OP, em que todos desejavam realizar 

cursos de nível superior. Por outro lado, é condizente com os resultados encontrados por S. 

Bock (2008) em seu estudo acerca das escolhas profissionais de pessoas que participaram 
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do programa de OP desenvolvido por ele. Esses resultados podem indicar que a orientação 

tem auxiliado na redução das fantasias relacionadas à realização de cursos de nível 

superior como sendo um imperativo para quem conclui o ensino médio. Com isso, 

possibilita um olhar mais amplo sobre as possibilidades do mundo do trabalho, mostrando 

que é possível também encontrar realização pessoal e profissional através de outros tipos 

de formação. Dessa forma, a OP cumpre uma importante função apontada por Ribeiro 

(2003), de ser útil aos diferentes públicos, ao compreender as necessidades dos mais 

distintos grupos de sujeitos. Para o autor o trabalho voltado só para a escolha de cursos 

superiores afasta os orientadores profissionais dos sujeitos que não veem o curso superior 

como uma possibilidade condizente com sua realidade, seja por gosto ou mesmo pela 

necessidade de inserção rápida no mercado de trabalho. 

No ano seguinte, ouvindo a opinião de muitas pessoas próximas, Andréia chegou a 

fazer o vestibular para o curso de pedagogia. Ficou como excedente ao número de vagas e 

não mais tentou o vestibular para aquele curso. Decidiu procurar emprego. Com a ajuda da 

mãe distribuiu currículos por toda a cidade, e segundo conta, viveu a angústia de ser uma 

profissional “sem experiência” à procura do primeiro emprego. Ao final de muita espera e 

muitos currículos enviados, conseguiu um trabalho como caixa de uma farmácia. Lá 

permaneceu por cinco anos. 

Durante o período em que trabalhou na farmácia, resolveu dar continuidade aos 

estudos. Fez cursinho pré-vestibular e ao final optou por um curso técnico em segurança do 

trabalho, escolhido por influência de uma colega de trabalho que falava muito bem do 

curso. Após um ano e meio dedicando-se aos estudos, pediu demissão da farmácia para 

fazer o estágio e assim concluir sua formação. Porém, antes mesmo de iniciá-lo, Andréia 

sofreu uma queda, que lhe rendeu um braço quebrado e uma difícil e longa recuperação. 

Como consequência, não pôde realizar o estágio e ao final de sua recuperação, como já 

estava há algum tempo fora do mercado de trabalho, concluiu que não poderia mais 

continuar dependendo de seus pais e resolveu procurar um novo emprego, em detrimento 

da finalização de seu curso. Assim, iniciou seu trabalho em uma concessionária de 

veículos. Inicialmente trabalhou como caixa, cargo no qual acumulara anos de experiência. 

Seis meses depois foi promovida e passou a atuar na parte administrativa da matriz da 

empresa, controlando questões financeiras de todas as demais filiais da loja. 

O contato com a área financeira mostrou um novo campo de atuação para Andréia, 

que descobriu-se realizada na profissão. Decidiu então investir nesse ramo e fez um novo 

vestibular, agora para o curso de economia – na época, como uma estratégia para conseguir 
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o curso de administração, cuja nota para aprovação era mais alta. A ideia seria pedir 

transferência quão logo fosse possível – conseguiu a vaga no curso pela UFSJ e hoje não 

pensa mais em mudar de profissão. Atualmente frequenta o curso de economia e continua 

trabalhando no setor financeiro da concessionária. 

 

 Maria Isabel e a estratégia familiar 

 

Maria Isabel e sua família viviam em uma pequena cidade do interior de Minas 

Gerais. O pai era vendedor e a mãe do lar. Segundo conta, a família não acreditava que 

fosse possível que ela e seus irmãos continuassem os estudos após a conclusão do ensino 

médio, já que as condições financeiras da família não permitiriam o sustento dos filhos 

fora de casa. Sua irmã mais velha, que havia concluído o nível médio recentemente, já 

estava trabalhando no comércio do município, destino comum a meninas quando concluem 

o 2° grau em cidades de pequeno porte, cuja infraestrutura pouco oferece. 

No ano de 2005 o irmão do meio de Maria Isabel se formava e decidiu prestar 

vestibular para a UFSJ. Embora os pais não acreditassem que poderiam mantê-lo durante 

os estudos, permitiram que fizesse a prova, culminando em sua aprovação. Foi então que 

os pais, com pena de impedi-lo de estudar resolveram tentar arcar com os custos. Quando 

chegou o início das aulas os pais foram acompanhar o adolescente na cidade a fim de 

ajudá-lo a se instalar em uma república. Quando voltaram para a cidade da família o pai de 

Maria Isabel então disse: “porque a gente não muda pra lá? (...) vamos todo mundo, que 

vai ser bom pra todo mundo.”   

Ele ficou assim: eu não tenho idade mais pra procurar serviço não, mas ah, eu vou lá 

em São João, quem sabe se eu arrumo um serviço lá e vou pra lá. E ele veio. Num dia 

bem chuvoso, deixou o carro em casa e veio de ônibus. Chegou aqui, andou, andou, 

deixou uns currículos. (narrativa da mãe de Maria Isabel, que também participou da 

entrevista) 

 

No dia seguinte, ligaram para o pai de Maria Isabel, ele estava contratado. Então a 

família se reuniu e um acordo foi feito: todos se mudariam para São João del-Rei para que as 

meninas também pudessem estudar. Quando todos os filhos estivessem formados, eles voltariam 

para a cidade natal e então o pai realizaria o sonho de se aposentar e viver em um sítio. 

A estratégia familiar mudou a vida das adolescentes. A irmã mais velha de Maria 

Isabel entrou para a faculdade no ano seguinte, fez pedagogia. Maria Isabel ainda estava no 
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segundo ano do ensino médio e começou pela primeira vez a pensar em que curso faria 

após terminar o 2° grau: 

Na nossa cabeça a gente não ia poder fazer um curso superior. (...) a gente não tinha 

assim, nenhum curso, assim, certo que ia fazer, tal, nem eu, nem os meus irmãos, até 

porque, a gente não pensava que a gente ia poder fazer uma faculdade. 

 

A história de Maria Isabel vem confirmar a posição defendida por S. Bock (2001; 

2008), para quem a possibilidade de alteração da realidade pode ocorrer tanto 

individualmente como pelo esforço coletivo. No presente caso, percebe-se que há uma 

alteração do percurso de todos os membros da família, a partir da escolha desafiante da 

realidade, feita por um dos filhos e do apoio encontrado nos pais. A partir desses dois 

pilares, toda a realidade familiar é modificada, oportunizando a construção de uma nova 

trajetória para cada um dos membros do grupo. 

No 3° ano do ensino médio Maria Isabel participou então da OP. Durante o 

processo não escolheu nenhuma profissão, mas tinha consigo a certeza de que precisava 

decidir por algum curso que houvesse na UFSJ. Optou pela pedagogia. Fez o cursinho 

popular da universidade, na época com o nome de EducAfro. Não foi aprovada. Foi então 

que a família decidiu fazer mais um investimento da profissionalização dos filhos, quando 

Maria Isabel fez durante um ano um cursinho pré-vestibular particular. Naquele ano ela foi 

aprovada e iniciou os estudos. Ainda durante a faculdade realizou um estágio remunerado 

dando aulas para crianças e o estágio abriu as portas para o primeiro emprego, que veio 

mesmo antes de ela se formar: 

na verdade formei em 2013 devido a greve, seria um pouquinho antes, e logo que eu 

formei, antes mesmo de eu formar eu já tinha conseguido um emprego. Por causa dessa 

questão da greve, eu ainda fiquei um pouquinho trabalhando já como professora e 

terminando de cursar pedagogia. Estou dando aula desde então, estou dando aula no 

mesmo colégio, sou professora de crianças de três a quatro anos, colégio particular. 

 

Mas Maria Isabel tinha outro sonho, cursar gastronomia. Como acreditava que seria 

um sonho impossível, deixou-o guardado. Foi então que começou a conhecer alguns cursos 

de curta duração que vez ou outra eram ministrados na cidade. Passou a fazê-los. O pai de 

uma aluna era professor de culinária e sempre a informava das oportunidades. Até que um 

dia ela soube que estava vindo para a cidade de Tiradentes um famoso curso de 

gastronomia. Tentou se inscrever, porém o horário de aulas era incompatível com seu 

horário de trabalho. Até que no ano seguinte o mesmo curso passou a ser ofertado em 

horário diferente e totalmente gratuito: 
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no ano seguinte abriu uma turma de manhã (...) mas era muito disputado, então, assim, 

a gente foi pra lá quatro horas da manhã, eu e meu pai, e já tinha uma fila (...) 

consegui fazer a inscrição, fiz o curso (...) mais ou menos oito meses de curso. 

 

Agora Maria Isabel pensa em como conciliar as duas carreiras em seu percurso. No 

momento continua dando aulas na mesma escola em que começou sua vida profissional. 

 

 Luíza: à procura de oportunidades 

 

Ao concluir o ensino médio Luíza buscava por uma profissão que tivesse muitas 

áreas de atuação e assim, aumentasse o leque de possibilidades de inserção no mercado de 

trabalho. O fator mercado de trabalho como um elemento preponderante para a escolha da 

profissão também foi encontrado por Pereira e Garcia (2007). Cabe ressaltar que no estudo 

realizado por esses autores, tal fator foi bastante considerado pelas participantes do sexo 

feminino, mas não encontrou tamanha relevância entre os participantes do sexo oposto, 

demonstrando ser uma preocupação especialmente para as mulheres. Como nosso estudo 

foi realizado apenas com participantes do sexo feminino, não podemos afirmar que haja 

também esta relação, porém tal resultado se mostra relevante quando pensamos na 

influência do gênero na escolha profissional, já apontada por Saavedra (2009), em que 

possivelmente a preocupação com o mercado de trabalho surja justamente pela diferença 

que historicamente vem sendo encontrada, no que diz respeito à inserção de homens e 

mulheres no âmbito profissional.   

Luiza conta que todos diziam que, na administração de empresas, ela encontraria o 

que buscava. Fez OP e o resultado ao final do processo também foi administração. Decidiu 

fazer o vestibular, mas ficou excedente ao número de vagas. No ano seguinte foi 

novamente reprovada. Decidiu então se inscrever no ProUni para uma faculdade particular 

da cidade. Foi aprovada com 100% de bolsa. 

Naquele momento já havia tido sua primeira experiência de trabalho, na prefeitura 

da cidade. Atuava como recepcionista e protocolava pedidos. Depois foi promovida e 

passou a atuar no departamento de pessoal. No mesmo ano em que entrou para a faculdade 

conseguiu também um novo emprego, através de uma amiga da família, e foi trabalhar em 

uma pousada. Após algum tempo tornou-se gerente:“na medida em que eu fui avançando 

na faculdade eu fui avançando no meu emprego (...) Aí eu fiquei mais ou menos uns três 

anos sendo gerente.” 
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Porém, como não havia mais oportunidade de crescimento, Luíza decidiu 

abandonar esse trabalho. Ingressou em uma loja. Ainda insatisfeita, resolveu tentar a vida 

em São Paulo. Não havendo conseguido nenhum emprego, voltou para São João del-Rei e 

foi indicada por um amigo que sabia de uma vaga em outra loja. Hoje trabalha em sua área, 

nesse estabelecimento, porém se questiona quanto à profissão escolhida. Tentou fazer um 

curso técnico na área de meio ambiente, mas também não se identificou. No ano de 2014, 

passou na seleção para um curso técnico em mineração e decidiu conciliá-lo ao trabalho, 

tendo sempre o foco de aumentar suas possibilidades: “talvez, eu tendo administração já e 

mais esse técnico de mineração, pode me ajudar em alguma coisa dentro da empresa, 

alguma coisa assim.”. 

 

 Renata: um percurso marcado pelo adoecimento 

 

Renata começou cedo a trabalhar. A família nunca teve condições financeiras 

favoráveis, então desde a adolescência já fazia “bicos” como faxineira para ajudar no 

orçamento. Também participou de projetos sociais, semelhantes ao programa Jovem 

Aprendiz, porém com outras nomenclaturas, que ajudavam na inserção ao mercado de 

trabalho e assim, chegou a trabalhar em uma farmácia, mas logo recebeu o convite para 

trabalhar em outro projeto na universidade, como auxiliar na secretaria de um curso. Lá 

permaneceu por seis meses.  

Renata se mostrava uma pessoa sonhadora. Queria cursar administração e fazer 

parte da Marinha do Brasil. A OP confirmou a opção pela administração de empresas. 

Porém, alguns acontecimentos de seu percurso mudaram radicalmente suas pretensões.  

Quando estava no 3° ano do ensino médio sofreu uma paralisia facial: “mas foi 

assim, foi numa fase que eu acho que... você está mudando tudo, você está estudando, está 

no terceiro ano, querendo uma faculdade, igual na época eu estava querendo fazer”. 

Renata precisou fazer tratamento médico e fisioterapêutico. Chegou a tentar o 

vestibular uma vez, mas não passou. Como não tinha condições de pagar por um cursinho 

pré-vestibular, não tentou novamente. 

Começou a trabalhar como faxineira em um prédio e fazia serviços bancários para 

os moradores para aumentar a renda, que na época era de R$ 200,00. Foi assim que 

conheceu seu patrão atual, que lhe ofereceu a oportunidade de trabalhar em uma farmácia. 

Iniciou o trabalho também como faxineira, mas em pouco tempo passou a atender ao 

público. Trabalha neste estabelecimento há oito anos. 
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Em um dos bicos que fez antes de trabalhar na farmácia, cobriu as férias de uma 

amiga que trabalhava na limpeza e desinfecção de instrumentos em um hospital da cidade. 

Observar o trabalho dos bioquímicos a encantava, segundo conta. O ambiente hospitalar, 

aliás, sempre lhe foi próximo, pois comumente acompanhava familiares que precisavam 

ficar internados, algumas vezes por meses: “por conviver quando minha avó estava 

internada, com as enfermeiras, os médicos, tudo aquilo, então assim, minha vida sempre 

foi nessa área” (Ela também cuidou do avô quando este teve câncer e frequentou este 

ambiente durante o período da própria paralisia). 

Assim, Renata percebeu um interesse na área da saúde enquanto ramo profissional. 

Resolveu voltar a estudar e hoje faz um curso técnico em análises clínicas através de um 

programa governamental, o PEP-MG (Programa de Educação Profissional de Minas 

Gerais) 
11

: “eu sempre estava dentro da Santa Casa ou do hospital com eles, então assim, 

hora que, eu já gostava só que eu nunca tive a oportunidade, então na hora que saiu...” 

Sua rotina é apertada, trabalha o dia todo, estuda à noite e ainda precisa cuidar da 

vida de recém-casada. Mas isso não desanima Renata:  

Que eu acho que não dá pra ficar parada mais não. Eu já fiquei parada e agora é só ir 

pra frente. Quem sabe a faculdade mais velha. (...) no final do ano que vem quem sabe 

em qual curso que eu vou estar? 

 

 A história de Renata se aproxima das histórias de muitos jovens que, assim como 

ela, nunca tiveram boas condições financeiras. O fato de necessitar trabalhar para garantir a 

própria sobrevivência é em si um fator delimitador da escolha, uma vez que só pode optar 

por cursos que sejam ofertados no turno noturno, como haviam destacado Melo-Silva, 

Lassance e Soares (2004, p. 36), ao apontarem que nestes casos os graus de “liberdade de 

escolha” são reduzidos. 

 

 Vitória e um percurso facilitado pela condição socioeconômica 

 

Vitória é a participante desta pesquisa cuja condição socioeconômica sempre foi 

mais favorecida. O pai é comerciante e embora não tenha cursado o ensino superior, é bem 

remunerado. No terceiro ano do ensino médio, Vitória já havia tentado seu primeiro 

vestibular para direito em uma faculdade particular na capital, para o qual foi aprovada. 

 

11
Trata-se de um programa do Governo do Estado de Minas Gerais, que tem por objetivo a qualificação de 

mão-de-obra de acordo com as necessidades regionais. Fonte: http://www.pepmg.com/ 
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Fez a OP para confirmar se estava no caminho certo. Apesar de apresentar outros 

interesses profissionais, o interesse pelo direito era predominante. Na família também 

havia um forte discurso desde sua infância de que seria uma advogada, em especial por 

parte da mãe. A influência da família se mostra um elemento de grande relevância para as 

escolhas profissionais como apontam vários autores (Bohoslavsky, 1987; Pereira & Garcia, 

2007; Santos, 2005) e será abordada posteriormente. 

Vitória optou pelo direito. Fez mais um vestibular, desta vez para uma faculdade 

particular de sua cidade natal e também foi aprovada. No terceiro período já iniciou os 

estágios. Quando se formou era hora de tentar a prova da Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB), cuja aprovação é pré-requisito para a atuação como advogado:“depois que eu 

formei, aí eu comecei uma rotina de estudo bem árdua pra fazer a OAB, era praticamente 

12 horas por dia estudando”. 

Ela já havia tentado duas outras vezes a título de experimentação no decorrer do 

curso, sem aprovação, mas pouco tempo depois de formada teve sucesso na prova. Decidiu 

então estudar para concursos, porém, percebendo que precisava da experiência como 

advogada para alçar maiores voos, decidiu advogar. Foi então convidada por um 

profissional da cidade para trabalhar em parceria em seu escritório. Vem atuando como 

advogada desde então. 

Assim, como já apontado por Melo-Silva, Lassance e Soares (2004), podemos 

perceber através da história de Vitória que quanto maiores são as condições financeiras do 

grupo familiar, maiores são as chances de que a escolha realizada se concretize, uma vez 

que a família pode garantir os estudos do adolescente investindo financeiramente em sua 

formação.   

A partir das trajetórias de cada uma das participantes e especialmente analisando a 

vida profissional de cada membro das famílias a partir dos dados obtidos pelo 

genoprofissiograma, podemos perceber que os percursos profissionais das diferentes 

gerações possuem características que já haviam sido demonstradas por Ribeiro em seu 

estudo publicado no ano de 2003. Esse autor encontrou, semelhantemente a nós, que as 

profissões dos avós em sua maioria eram relacionadas ao trabalho na lavoura ou outras 

ocupações relacionadas aos trabalhos manuais para os homens e trabalhos domésticos ou 

como operárias para as mulheres. Quanto à situação dos pais, nos mostra que:  

o aumento na escolaridade dos pais dos sujeitos ainda não gerou uma 

qualificação maior com relação às suas ocupações, pois seguem numa trajetória 

profissional de progresso em funções técnicas e no setor de serviços, mesmo os 

que completaram o nível superior. O comércio ainda é a ocupação principal dos 

pais do sexo masculino (42,3%) e a segunda maior ocupação das mulheres 
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(17,3%), que ainda permanecem em sua maioria nas atribuições domésticas 

(27,7%). (Ribeiro, 2003, p.148) 

 

Esses resultados também foram encontrados no presente estudo, referente às 

ocupações dos pais das referidas participantes, excetuando-se pelo fato de que nenhum 

deles chegou a cursar o ensino superior. Já com relação à ocupação da geração atual, não 

existem dados para comparação, uma vez que o estudo realizado por este autor teve como 

sujeitos de pesquisa estudantes do ensino médio e que, portanto, ainda não haviam 

completado os pré-requisitos necessários para a investidura em cursos de nível superior. 

Tendo já abordado, de forma narrativa, os percursos profissionais de cada 

participante, pretendemos a partir de agora analisar os aspectos dessas trajetórias que nos 

despertam especial interesse para este estudo: as influências sofridas no caminho, os 

determinantes que surgiram como obstáculos na caminhada e as estratégias utilizadas para 

ultrapassar tais bloqueios, quando necessárias. Outros aspectos que se mostraram 

relevantes a partir do contato com as participantes também serão detalhados. 

Desse modo, são esses os elementos tratados na próxima sessão deste trabalho: a 

participação no programa de orientação profissional e a zona de sentido da autodescoberta, 

a procura pelo melhor caminho: sobre a escolha e confirmação da escolha; as influências 

vividas nessa caminhada; a influência familiar e a importância da família nas trajetórias; no 

meio do caminho tinha uma pedra: os obstáculos encontrados no percurso; as estratégias 

utilizadas; as oportunidades no caminho; sobre a formação e questões do trabalho; e, 

finalmente, tendo já discutido todos os elementos relevantes das trajetórias analisadas, 

trataremos rapidamente das pretensões de futuro das participantes, no item: a caminhada 

continua: dos planos para o futuro. 

 

6.5 A participação no programa de orientação profissional e a zona de sentido da 

autodescoberta 

  

O primeiro eixo temático que surgiu de todas as entrevistas diz da participação no 

programa de orientação profissional. Ao entrar em contato com as percepções das 

participantes quanto ao processo vivenciado naquela época e o sentido que o programa 
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adquire
12

 para elas, tem-se a zona de sentido denominada zona de sentido da 

autodescoberta, que se apresentou a partir dos seguintes indicadores:  

a) autoconhecimento: a OP foi buscada como uma alternativa para aumentar o próprio 

conhecimento sobre si e assim conseguir descobrir a profissão mais adequada – “como eu 

estava meio perdida, eu resolvi fazer.” (Luíza). Já na fala de Maria Isabel, pode-se 

perceber este como um dos resultados obtidos com a OP: “a gente descobre coisas (...) que 

a gente nem sabia” (Maria Isabel). Assim, podemos perceber que o autoconhecimento 

surge como um elemento relevante da participação no processo de orientação profissional; 

b) descartar algumas ideias: “acho que foi mais pra descartar algumas áreas” (Andréia), 

trazendo mais clareza à escolha – “como eu não tinha muita certeza (...) parece que 

clareou um pouco” (Luíza);  

c) Conversar sobre tudo/Deflagração de demandas clínicas: o autoconhecimento 

proporcionado pela OP não se limitou à temática da escolha, mas também permitiu o 

autoconhecimento de cada participante em outros aspectos, como pode ser percebido na 

fala de Andréia: “a gente conversava sobre tudo, assim, dia a dia, não ficava só no foco de 

alguma profissão, eu acho que ele tirava tudo, então eu gostava muito de ir lá.”. E ainda 

na fala de Renata: “Ela falou comigo: oh, seu problema não é só da orientação vocacional, 

tem coisa a mais, (...), aí foi, a gente fazia outras coisas.”. 

Outra zona de sentido que permeará todo o trabalho e que já pode ser deflagrada 

desde a conversa sobre a OP é a Zona de sentido da participação da família. Um 

primeiro indicador já aparece mostrando a grande relação entre o grupo familiar e toda a 

trajetória das participantes.  

Trata-se do indicador: a) Influência familiar: que se apresenta tanto como influência 

direta quanto à profissão a ser seguida, quanto de maneira indireta, como quando um 

acontecimento específico da trama familiar, como a separação dos pais, interfere no 

processo de escolha:  

se eu pudesse voltar acho que eu insistiria mais pra tentar descobrir ali o que era, mas, 

igual ele conversou com minha mãe e falou, que era, que eu estava muito indecisa e tal 

e que poderia ser por algo que eu estava passando, e minha mãe realmente comentou 

que na época ela estava se separando do meu pai... então realmente assim, que eu me 

 

12
Verbo utilizado na conjugação presente, delimitando que tomamos cada fala sempre como elemento 

ressignificado pela própria trajetória, pelo lugar de onde fala hoje o sujeito, tratando-se sempre de sua 

perspectiva atual. 
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lembre eu falo: não, isso pra mim não interferiu em nada, mas acho que interfere sim, 

interfere nem que seja um pouco. (Andréia) 

 

Em vários outros momentos deste trabalho buscaremos incrementar as informações 

sobre essa zona de sentido, que se apresentou neste estudo, como uma das zonas mais 

relevantes nas construções das trajetórias, por diferentes aspectos, como poderá ser 

constatado. 

 

6.6 A procura pelo melhor caminho: sobre a escolha e confirmação da escolha 

 

Por mais longa que seja a caminhada o mais 

importante é dar o primeiro passo. 

Vinícius de Moraes 

Todo o período da trajetória profissional dedicado ao ato de escolher, seja durante a 

orientação profissional, antes ou após ela, vem sempre carregado da expectativa de acertar, 

de encontrar o melhor caminho, aquele que pode levar à realização profissional. Essa zona 

de sentido, da busca pelo melhor caminho, pode ser vista no percurso trilhado pelas 

participantes através dos indicadores: a) identificando-se com uma profissão, b) a busca 

pela confirmação da escolha e c) a constante reavaliação da escolha. Outras zonas de 

sentido relacionadas ao ato de escolher são a zona de sentido da escolha possível, a zona 

de sentido da não escolha ou da escolha impossível e, a zona de sentido da resignação 

interligada à anterior e fruto da mesma. 

Iniciamos esta discussão pela zona de sentido da busca pelo melhor caminho, 

que possui os seguintes indicadores: 

a) identificando-se com uma profissão: o indicador da identificação com a profissão 

escolhida traz em seu bojo os vários elementos utilizados pelas participantes na procura 

por aquela ocupação que preencha os requisitos necessários para trazer-lhes a satisfação de 

ter realizado uma boa escolha.  

Entre esses elementos estão: 

 Busca de informações: “ler sobre aquilo (...), aí perguntava (...), buscava 

informação de quem lidava com aquela área(...) e busquei nas outras pessoas, o 

que elas achavam, o que era, o que se aprendia na faculdade” (Vitória) 
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 Conciliação com as inclinações infantis: Eu brincava muito quando era criança... 

chegava em casa da escola, igual à noite, segundo meu pai, se meu pai chegava 

cansado, chegava de noite, eu tinha que dar ditado pra ele. Aí eu escrevia na porta 

do guarda-roupa, assim com o giz na madeira pra dar ditado (Maria Isabel) 

 Possuir habilidades condizentes com a profissão: Aí eu pensei: talvez isso pode me 

ajudar, né, a característica minha de discutir muito, de conversar demais, de não 

aceitar as coisas quando não me agrada com tanta facilidade(...)Porque eu sempre 

fui muito do embate. (...) Sempre tive poder de persuasão elevado, de sentar e 

discutir (...) aí eu comecei a pensar, quem sabe o direito mesmo? (Vitória). 

 Descobrir-se no curso/trabalho: “eu fui descobrindo mesmo se era aquilo que eu 

gostava, se era aquilo que eu queria fazer” (Maria Isabel). E ainda: “Eu acho que 

ali eu estou descobrindo uma outra face, porque eu acho que eu tinha que 

trabalhar era ali mesmo, na saúde, com gente, que é o que eu gosto, não tem outra 

coisa mais não.” (Renata) 

 Fazer o que gosta: “é isso que eu gosto, não me arrependi não, não tentaria fazer 

outra coisa que não fosse isso não, acho que outra coisa eu não seria tão feliz e 

realizada assim” (Vitória). E para Maria Isabel, “é preferível você estar realizada 

no que você está fazendo do que fazer aquilo ali por dinheiro, né, acho que não 

compensa não.” 

 

 Fazer o que gosta, aliás, tem sido constantemente o fator mais considerado na 

escolha de uma profissão. Essa afirmação é corroborada por S. Bock (2008) e Pereira e 

Garcia (2007), em cujos estudos encontraram este como o fator principal considerado por 

seus sujeitos. Também Bardagi et al. (2003) ao investigarem o nível de satisfação dos 

universitários com suas escolhas, verificaram que a identificação pessoal com profissão 

surgiu como o elemento mais relevante para a percepção de satisfação com o curso 

escolhido no grupo pesquisado. 

b) a busca pela confirmação da escolha: na procura pelo melhor caminho, é comum que as 

pessoas tentem confirmar se fizeram a melhor a escolha profissional. Para isso elas podem 

se amparar na prática, seja na atuação profissional propriamente dita ou através de 

estágios. Algumas vezes arriscam, mesmo sem nenhuma segurança, mas acreditando que 

daí pode vir a tão desejada confirmação. Outros nunca deixam de buscar a resposta, sempre 
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avaliando quão acertada foi sua escolha e algumas vezes concluindo que uma decisão 

melhor poderia ter sido tomada: 

 Praticar para confirmar: este elemento é encontrado na fala de Vitória quando diz 

que “É realmente o que eu gosto, fui descobrindo isso ao longo da faculdade, 

quando eu comecei a fazer o estágio e principalmente agora na parte de atuar.” 

 E Maria Isabel: Eu não tinha aquela certeza: é isso que eu quero fazer da minha 

vida. Então, assim, eu fui tentando, fui buscando o que tinha a ver comigo. (...) a 

prática acho que ajuda bastante, né, tentar unir a teoria à prática, acho que ajuda 

a gente a decidir bastante o que a gente quer. 

 Arriscar-se para confirmar: “eu resolvi arriscar na economia, falei assim: ah, 

talvez, né, quem sabe dê certo?” (Andréia). E ainda: “aí falei: ah, vou tentar (...). 

Mas aí assim, foi meio sem... meio sem ter certeza.” (Luíza) 

c) a constante reavaliação da escolha: na busca pelo melhor caminho, outro elemento que 

surge é a reavaliação constante das escolhas realizadas. 

eu não tenho certeza ainda se foi, assim, se foi o melhor que eu escolhi pra mim, talvez 

eu acho que eu poderia ter escolhido outra coisa, se eu tivesse pensado melhor e tal, 

não que eu me arrependa de ter feito, não, mas... se fosse hoje, talvez eu escolheria 

outra coisa. (Luíza). 

 

 A zona de sentido da escolha possível 

 

Como já falado neste trabalho, quando tratamos da questão da escolha, falamos 

sempre de escolhas possíveis. Como indicam Dias e Soares (2012) falar em escolhas 

possíveis representa considerar que, ao escolher uma profissão, vários aspectos 

interferentes devem ser considerados, tais como localidade, condições econômicas, dentre 

outros elementos já tratados neste estudo. Os resultados encontrados caminham nesta 

mesma direção, confirmando a perspectiva por nós assumida. Assim, para a maioria das 

participantes desta pesquisa a escolha esteve sempre atrelada às 

possibilidades/oportunidades que surgiram em seus percursos. Da mesma forma, viu-se a 

impossibilidade da concretização de algumas escolhas, limitadas por determinantes sociais, 

em especial a condição financeira que, sendo insuficiente para subsidiar o sonho, compeliu 

à necessidade de produção de novos projetos. Esses resultados corroboram o que afirma 

Ferretti (1988) que aponta que indivíduos com baixas condições socioeconômicas acabam 

por adaptar seus projetos de vida, realizando escolhas menos ambiciosas e assim, mais 

compatíveis com a realidade por eles vivida. 
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Por outro lado, embora a maioria das escolhas tenha sido feita dentro dos limites 

estreitos do que era possível, pode-se concluir que houve sim escolhas genuínas que 

contrariaram o lugar comum e comprovaram a existência de uma possibilidade de mudança 

de percurso profissional, tal como defendido por S. Bock (2001; 2008), de modo 

condizente com o que também acredita González Rey (2010; 2007; 2002; 2001). Para os 

autores, não podemos ignorar a subjetividade dos indivíduos reduzindo-os a um simples 

reflexo da sociedade. Assim sendo, defende-se a possibilidade de alteração histórica, 

assumindo, dentro dos limites do possível a autoria da própria vida. Esse é o caso de 

Andréia. Várias pequenas escolhas foram feitas em sua trajetória profissional, a partir de 

sua afinidade com uma ou outra atividade ocupacional: 

a) escolha dentro das possibilidades, mas escolha: Quanto à possibilidade de escolher o 

curso de pedagogia Andréia diz: “Eu não gostava muito não, porque paciência com 

criança eu não tinha não (...) aí ele [o orientador profissional] tentou puxar pra esse lado, 

aí eu falei: ah, não, desse lado não”. Em seguida Andréia nos mostra que mais uma de 

suas escolhas foi efetivada, indo novamente “na contramão” de uma simples aceitação das 

oportunidades, ou seja, uma escolha que se coloca em oposição ao modo como sua vida 

estava seguindo naquela época: 

dois anos depois que eu fiz o vestibular, eu já trabalhava já, trabalhava em farmácia, 

mas também não gostava do ramo de farmácia (...). Aí eu peguei e fiz curso técnico (...) 

já fiz curso técnico de segurança do trabalho. 

Outras escolhas possíveis que podemos apontar são: 

b) escolhas feitas por eliminação: no caso de Maria Isabel as escolhas possíveis se 

limitavam aos cursos oferecidos pela UFSJ. Assim, ela decidiu por eliminação: “porque 

como a gente veio pra São João pra estudar, então eu coloquei todos os cursos da 

universidade aqui e fui eliminando”. (Maria Isabel). 

c) “escolhas” oportunizadas pela convivência com um ambiente profissional: aqui a 

palavra escolhas aparece entre aspas para indicar a nossa impossibilidade de afirmar se 

houve uma escolha genuína ou a aceitação de um caminho a partir de uma oportunidade. 

Porém, mantemos o uso da palavra, pois a aceitação é também em si uma escolha possível. 

Pode-se citar dois exemplos desse tipo de “escolha”. Para Andréia: 

Na verdade o que me fez identificar com essa área foi o meu trabalho (...) eu nunca tive 

vontade, assim, de pensar em fazer, porque economia não é... tem exatas (...) mas eu 

nunca pensei, sempre falei assim: ah, fora de cogitação um curso que tiver matemática 
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pra mim, assim, vou dando meu jeito, porque matemática não é muito...mas eu gosto da 

área, então por isso que eu faço. (Andréia). 

E ainda, para Renata: “por conviver quando minha avó estava internada, com as 

enfermeiras, os médicos, tudo aquilo, então assim, minha vida sempre foi nessa área. (...) 

eu sempre estava dentro da Santa Casa ou do hospital com eles.” 

Para além do interesse que nasce pela convivência com o ambiente profissional e o 

contato com o papel de cuidadora, característico de algumas profissões da área da saúde, 

na história de Renata é possível que tenha havido uma reelaboração do vivido, resultando 

em uma escolha reparatória, ou seja, Renata vê nos momentos difíceis, carregados de 

sofrimento, vividos ao lado de seus entes queridos em um hospital, um chamado interno 

para a escolha de uma profissão na área da saúde. Segundo Shimada, Oliveira, Risk, 

Saviolli e Melo-Silva (2013): 

O conceito de reparação é de suma importância na discussão sobre os aspectos 

profundos da personalidade que “determinam” a escolha da carreira, pois 

“expressam responsabilidades do ego diante de „chamados interiores‟, chamados 

de objetos internos prejudicados, que pedem, reclamam, exigem, impõem ou 

sugerem ser reparados pelo ego” (Bohoslavsky, 1991, p. 73). Assim, a escolha da 

profissão envolve, dentre vários aspectos, a eleição do indivíduo por um objeto 

interior danificado com a finalidade de repará-lo. 

 

 A zona de sentido da escolha impossível ou das escolhas abandonadas 

 

O papel dos determinantes sociais nas trajetórias de cada participante será melhor 

abordado ao longo deste trabalho, porém é importante apontarmos para a existência destes 

não só durante os percursos profissionais, mas também logo no início da caminhada 

profissional, na escolha da profissão. A impossibilidade de escolher a profissão de maior 

interesse aparece neste trecho: 

na época eu já pensava em gastronomia, mas é um curso que, era um curso que se você 

falar assim: você vai poder fazer esse curso, aí eu queria mesmo fazer! Mas como é um 

curso muito caro, Universidade Federal, no Rio que tem mais perto, é um curso muito 

difícil. Meu pai também não ia conseguir me manter lá, então foi uma coisa que eu, 

como diz, eu me conformei que era um curso que, era um curso que eu queria fazer, 

mas era um curso que até então eu não poderia, né, eu não tinha condições de fazer. 

(Maria Isabel) 

 

 Também é possível vermos que durante o processo de escolha, por motivos 

diversos, algumas profissões são abandonadas: “Eu já tinha pensado na área já lá que eu 

queria era mineração, que eu achava muito interessante (...) eu até pensei em fazer um 

curso técnico, pra trabalhar mesmo na área de mineração.” (Andréia). E também na fala 
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de Renata: “pensei também em fazer vestibular pra fisioterapia, mas não deu em nada 

não, falei: vou deixar, um dia eu venho pra essa área.”. 

 Este é o percurso esperado em qualquer processo de escolha, em que é necessário 

elaborar o luto pelos objetos abandonados, no caso desta investigação, profissões e projetos 

de vida (Levenfus, 1997; Bohoslavsky, 1987). Porém, é necessário refletirmos em que 

conjuntura esses planos são deixados, se por eleição de outra (o) profissão/projeto de vida 

de maior interesse ou por impossibilidade de concretização do projeto, devido à falta de 

condições e oportunidades. Para os indivíduos pesquisados por nós, houve casos em que o 

luto precisou ser elaborado não por escolha do sujeito por outra ocupação, mas por falta de 

opção, pois não havia possibilidade de que o curso desejado fosse realizado. Esse foi o 

caso de Renata. Em outros casos, parece ter havido um misto de condições externas e 

escolhas no abandono da profissão. Por exemplo, no caso de Andréia, que não podendo em 

determinado momento fazer o curso de mineração, escolheu deliberadamente por outro, 

elaborando o luto pela profissão abandonada e encontrando satisfação na ocupação eleita. 

 

6.7 As influências vividas nessa caminhada 

 

Nas trajetórias das participantes deste estudo pode-se ver que as influências 

estiveram presentes não só no momento da escolha da profissão, mas em todo o percurso 

profissional. Essas influências apareceram em alguns casos de forma declarada e 

cumprindo um objetivo explícito, em outros surgiu disfarçada ou até mesmo de forma 

indireta, ou seja, sem a intenção clara de influenciar. 

 

 A zona de sentido da influência direta na trajetória 

 

Por influência direta estamos tomando aquela em que houve intenção e ação por 

parte do influenciador no processo de escolha das participantes. Esse tipo de influência 

pode ser exemplificado pela fala de Luíza: eu tinha muita dúvida no que eu ia escolher, eu 

pensei em Letras, quase que eu fiz Letras, mas aí me tiraram de idéia, falaram que o 

campo era ruim. (...) Aí falavam assim: ah, administração tem um leque de oportunidades.  

Quando questionada sobre os principais motivos por ter escolhido o curso de 

administração, Luíza responde: “A oportunidade de emprego que me falaram que tinha e 

não tem nada. Foi mentira”. 
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 Pode-se perceber por essa fala que suas escolhas profissionais foram claramente 

guiadas pela opinião de outrem sobre o que pensavam acerca de determinada profissão e seu 

mercado de trabalho. Andréia também sofreu influência de pessoas próximas, porém acabou 

percebendo que não era o que queria, alterando assim seu percurso profissional:  

como eu já tinha trabalhado (...) todo mundo falava pra eu fazer nessa área de 

pedagogia. (...). Eu sempre tive muita certeza que eu não queria essa área de pedagogia, 

de trabalhar com criança, tanto é que apareceu uma oportunidade pra eu trabalhar com 

criança e eu não quis, que foi pra dar aula de computação. Eu fiz o vestibular, eu fiquei 

em 13° excedente, todo mundo falava que eu tinha chance de conseguir, mas eu não corri 

muito atrás. 

 

 A zona de sentido da influência indireta de pessoas próximas 

 

Outro tipo de influência verificado neste trabalho foi a influência indireta, ou seja, 

aquela que ocorreu sem a intenção consciente de influenciar. Esse foi o caso de Andréia 

cuja influência vinda de uma amiga, foi ocasionada pelo próprio convívio entre elas:  

Eu tinha uma amiga que trabalhava comigo e ela já fazia, e ela sempre falava muito 

bem do curso, e aí eu estava querendo estudar, estava parada e aí já tinha tentando o 

vestibular e não tinha conseguido, falei assim: ah, vou fazer o curso técnico então. 
 

Esse tipo de influência também foi percebido por Santos (2005) e Bohoslavsky 

(1987), sendo que este autor defende inclusive que algumas vezes a influência sofrida 

pelos pares chega a ser mais efetiva do que aquela encontrada no meio familiar. Em 

seu estudo sobre a influência dos amigos, Pereira e Garcia (2007), por outro lado 

identificaram que esse tipo de influência é pouco percebida pelos sujeitos que 

escolhem, embora a temática da profissão esteja sempre presente nas conversações 

dos grupos. Neste estudo, pudemos constatar que assim como para os primeiros 

autores o grupo de pares teve grande relevância nas escolhas profissionais, algumas 

vezes influenciando de fato na escolha da ocupação, em outras, apenas como fonte de 

influência momentânea não dando origem à decisão de fato. Quanto à superioridade 

de um tipo de influência em relação a outro como identificado por Bohoslavsky 

(1987), em nossos resultados foram encontrados igualmente a influência dos pares e 

da família na escolha e na trajetória profissional, como já demonstrado e melhor 

abordado mais adiante. 
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O contato com profissional da área e/ou com o ambiente de trabalho:  

Outro fator de influência encontrado nas trajetórias investigadas foi o contato com um 

profissional que gerou identificação. Estamos chamando de influência por identificação 

aquela em que não há, por parte do sujeito influente, um interesse claro em determinar o 

que o outro deva ou não fazer. A influência ocorre pelo contato próximo com a pessoa 

influente, pela demonstração de sua satisfação e identificação com a própria área de 

atuação. Essa influência pode ser bem representada pela fala de Renata: 

eu só ficava olhando o pessoal, então aquilo ali pra mim, eu achava… tem três pessoas 

dentro do laboratório que pra mim eram assim uns deuses daquilo ali que estavam 

fazendo, que eu achava bonito, eles gostavam realmente do que fazem, então eu falei 

assim: quando aparecesse uma oportunidade... eu falei: eu quero fazer o que eles 

faziam, eu quero uma paixão deles mesmo. 

 

A influência do contato com o ambiente de trabalho também pode ser percebida na 

trajetória de Renata: “eu sempre estava dentro da Santa Casa ou do hospital com eles, 

então assim, hora que, eu já gostava, só que eu nunca tive a oportunidade, então na hora 

que saiu...”. 

Andréia também descobriu seu caminho profissional através desse tipo de contato 

com a profissão, o que fica evidenciado nos fragmentos abaixo: “todo mês tem auditoria e 

sempre vai um economista (...) nossa eu acho muito legal, ele cuida da saúde da empresa.” 

  “na verdade eu penso em trabalhar na parte ou de consultoria, igual tem lá, que o 

profissional economista vai lá e dá consultoria ou então, eu não sei, eu já pensei em banco 

também, eu acho legal”. 

“Na verdade o que me fez identificar com essa área foi o meu trabalho”. 

 

 Pode-se ver, desse modo, que muitas são as formas como as influências se fazem 

presentes nas trajetórias das participantes, seja de forma direta e ativa, com a clara intenção 

de influenciar, seja de forma indireta, pelo contato com amigos ou profissionais 

conhecidos, e ainda pelo contato com o ambiente profissional, através da observação do 

trabalho e dos trabalhadores no local. Outro fator de influência que se mostrou bastante 

efetivo neste estudo foi a família. Porém, não foi apenas como fonte de influência que o 

núcleo familiar se destacou neste estudo. Em alguns dos casos estudados, a família 

mostrou ser à base da construção das trajetórias, e em todas as outras, ao menos uma 

importante fonte de apoio, como podemos ver em seguida. 
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6.8 A influência familiar e a importância da família nas trajetórias 

 

Na zona de sentido da participação da família nas trajetórias, tem-se o grupo 

familiar como fonte de influências e como base para o desenvolvimento. Iniciamos este 

tópico tratando da família como fonte de influência. Também dentro do núcleo familiar 

encontramos os dois tipos de influência já explorados, a) a influência direta, e b) a 

influência indireta. Um exemplo de influência familiar direta pode ser visto na trajetória de 

Vitória, que cresceu ouvindo seus familiares opinando sobre qual carreira deveria seguir: 

minha mãe que desde pequena falava: ah, você vai fazer é direito! E eu falo: que isso 

mãe, vou não. Ah, você vai! Não, vou não! Ai meu tio falava: você vai ser juíza! (...) Aí 

eu comecei a pensar, quem sabe o direito mesmo? 

 

 A influência familiar indireta também pode ser percebida nas trajetórias, em 

especial a influência por identificação, já apresentada na seção anterior. Trata-se como foi 

dito, de um tipo de influência que ocorre pela identificação com o sujeito influente e sua 

prática de trabalho. Este é o caso de Maria Isabel, que recebeu influências de duas 

pessoas muito próximas na escolha de sua profissão: “minha irmã já tinha começado o 

curso de pedagogia, então ela já foi me passando um pouquinho disso, eu também fui 

ficando curiosa” 

“Ah, a avó é professora” (fala da mãe de Maria Isabel). 

Percebe-se durante toda a entrevista realizada com Maria Isabel que sua avó paterna 

é uma figura central para toda a família. Descrita como sendo uma professora em tempo 

integral, por suas ações inspiradoras, sua lição de vida. Professora leiga, que embora só 

tenha concluído a quinta série do ensino fundamental, lutou a vida toda pela educação, 

fazendo dela uma missão, proporcionando a alfabetização de muitas crianças da zona rural 

durante seu percurso profissional. A influência desta mulher pode ser percebida na escolha 

profissional dos três netos. No caso da irmã mais velha, influenciou não só na escolha do 

curso de pedagogia, como também na carreira como pesquisadora que inicia, já que o tema 

“professores leigos” tornou-se inclusive sua proposta de dissertação de mestrado. O irmão 

de Maria Isabel também escolheu a licenciatura, cursando letras e hoje atuando como 

professor. 

Maria Isabel, como sua avó e seus irmãos, escolheu ser professora, cursou 

pedagogia e dá aulas na educação infantil. Mas a influência da avó não para por aí. É desse 

convívio que também surge o interesse pela gastronomia: “eu puxei dela o lado da 

gastronomia (...) desde criança eu tava lá na beira do fogão com ela”. 



82 
 

 A avó de Maria Isabel, assumindo este lugar da representação da profissional ideal, 

através de suas ações tanto dentro quanto fora da escola, nos permite compreender a 

magnitude e a força que pode assumir a influência por identificação na trajetória 

profissional daqueles que convivem com sujeitos de identificação, como no caso 

apresentado. 

Os dramas familiares também podem influenciar as trajetórias profissionais. É o 

caso de Andréia, que não conseguiu escolher uma profissão logo que se formou devido a 

questões emocionais geradas por conflitos familiares: “eu estava muito indecisa, e foi num 

período, ele [o orientador profissional], falou assim que poderia ser por algo que eu 

estava passando, e foi num período que os meus pais estavam se separando.” 

 Pode-se perceber no discurso de Andréia uma tentativa de negar essa influência em 

um primeiro momento, dizendo que a opinião era do orientador. Ao longo da entrevista, 

todavia, faz vários retornos ao tema e mais tarde admite: “eu falo: não, isso pra mim não 

interferiu em nada, mas acho que interfere sim, interfere nem que seja um pouco.” 

 Mas a família não aparece apenas como elemento de influência. A família surge 

também como o grande alicerce, a base para o desenvolvimento profissional. Todas as 

participantes enfatizaram durante as entrevistas a importância do grupo familiar no alcance 

dos objetivos profissionais, podendo-se destacar algumas passagens:  

“Então minha mãe me ajudou muito, sabe, a gente montou currículo e saiu entregando 

nas lojas, nos lugares, às vezes ficava sabendo de algum lugar que estava precisando e 

entregava.” (Andréia). E,“com relação à familiar, eu falo, tem problema como todos, 

mas na hora que precisa, na hora que eu precisei, igual quando eu tive minha paralisia, 

estava ali comigo” (Renata) 

 

A atitude de João, pai de Maria Isabel, nos mostra como o apoio familiar pode ser 

significativo na construção do percurso profissional: 

Ele ficou assim: eu não tenho idade mais pra procurar serviço não, mas ah, eu vou lá 

em São João, quem sabe se eu arrumo um serviço lá e vou pra lá. E ele veio. Num dia 

bem chuvoso, deixou o carro em casa e veio de ônibus. Chegou aqui, andou, andou, 

deixou uns currículos. Voltou de tarde. (…). Aí, por volta de nove horas da manhã [do 

dia seguinte], alguém ligou lá na minha casa procurando pelo João, falou assim: (…) é 

porque ontem ele deixou currículo na minha loja e a senhora fala com ele que se ele 

quiser vir aqui pra gente conhecer (…) porque eu olhei o currículo dele, quem sabe se a 

gente acerta. Ah, no outro dia ele veio e já na segunda ele veio pra ficar. (…) E eu acho 

que isso aí decidiu no curso delas duas. Porque se a gente não tivesse mudado, o 

Leandro já estava vindo mesmo, né... agora as meninas, eu não sei.(Fala da mãe de 

Maria Isabel). 
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Quanto às consequências da atitude de seu pai, Maria Isabel diz: “A gente até 

brinca, se tivesse ficado lá já tinha casado e tinha filho grande, porque aí é aquela coisa, 

trabalha no comércio, aí namora, casa, tem filho, aquela coisa.” 

 Analisando, portanto, as influências, bem como o apoio familiar presente nas 

narrativas das participantes podemos dimensionar o quão impactante pode ser a presença 

do grupo familiar nos percursos profissionais de seus membros. Como nos mostra Almeida 

e Pinho (2008), um filho sempre nasce envolto em expectativas de seus pais e até mesmo 

de outros familiares e a escolha profissional não está imune a elas. Algumas dessas 

expectativas são expressas claramente, como é o caso de Vitória, que cresceu escutando de 

sua família que seria advogada.  

A família também pode ser o meio onde se desenvolvem certas habilidades e papéis 

mais tarde assumidos como escolhas profissionais (Andrade, 1997). Assim aconteceu com 

Renata, que assumiu o papel de cuidadora em sua família e acabou optando pela área da 

saúde em sua vida profissional. Não podemos afirmar se, neste caso especificamente, a 

influência deu-se unicamente pelo desenvolvimento desse papel de cuidador ou pelo fator 

reparatório que a escolha profissional pode assumir. Todavia é inegável que a experiência 

vivida teve um papel relevante na escolha de Renata, fomentando a construção de um novo 

sentido para os momentos de sofrimento com os entes queridos, transformando-os em uma 

identificação positiva com o ambiente hospitalar e desejo de ajudar outras pessoas em 

situação de enfermidade. 

 Como também nos mostra Andrade (1997), tanto influências diretas quanto 

indiretas podem estar presentes nas escolhas profissionais, o que pode ser constatado neste 

trabalho. E não é apenas pelo fator influência que o grupo familiar se destaca nas 

trajetórias pesquisadas. Assim como mostrou Santos (2005), o apoio familiar se mostrou de 

extrema relevância em vários momentos dos percursos profissionais analisados. 

 

6.9 No meio do caminho tinha uma pedra: os obstáculos encontrados no percurso 

 

Nunca me esquecerei desse acontecimento 

Na vida de minhas retinas tão fatigadas. 

Nunca me esquecerei que no meio do caminho 

Tinha uma pedra 

Tinha uma pedra no meio do caminho 

No meio do caminho tinha uma pedra. 

  

Carlos Drummond de Andrade 
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 Muitos são os determinantes sociais que podem interferir no percurso profissional 

dos estudantes, atuando também no momento da escolha. Para alguns são como pedras que 

precisam ser transpostas ou provocam desvios, para outros surgem como grandes muralhas 

que, intransponíveis, alteram toda a trajetória a partir de seu surgimento. Alguns deles já 

foram tratados na parte teórica deste estudo, tais como: a qualidade do ensino em nosso 

país e, como consequência, o exame vestibular e, além destes, a questão socioeconômica. 

Esses são elementos cujos efeitos podem ser verificados nas trajetórias profissionais 

investigadas. Porém, outros obstáculos se impuseram na vida de nossas participantes. 

Alguns deles foram vencidos pelas estratégias criadas e por oportunidades que surgiram 

pelo caminho, alguns não puderam ser ultrapassados.  

Em nossas análises pudemos observar a presença dos seguintes determinantes: 

ensino deficitário e a consequente reprovação no vestibular, que por sua vez aponta para o 

número insuficiente de vagas para o ensino superior, como também já tratado 

anteriormente neste estudo; condição socioeconômica deficitária, que consequentemente 

exige que o sujeito trabalhe para se manter e ajudar a família e, portanto, determina quais 

os cursos possíveis de serem frequentados por este público; e, localização geográfica, 

também associada à classe social, uma vez que os sujeitos cujas famílias têm uma renda 

insuficiente para manutenção do estudante em outra cidade são forçados a desistir de fazer 

um curso em uma faculdade fora de seu domicílio. E, finalmente, um determinante cujo 

aparecimento surpreende os autores, pois não havia sido encontrado na literatura até o 

presente momento, o comprometimento da saúde, que neste estudo surge também como 

um imperativo para a mudança de percurso das participantes. Esses determinantes surgem 

para nós como indicadores, que podem ser englobados na zona de sentido das condições 

socioeconômicas deficitárias. A baixa condição socioeconômica talvez seja o principal 

determinante social que pode afetar a vida de um jovem em vias de escolha. Isso porque, 

quase sempre (ou sempre?) vem acompanhada de outros determinantes correlacionados: a 

impossibilidade de estudar em boas escolas, de se mudar de cidade para estudar em uma 

faculdade distante, a necessidade de ter que trabalhar durante o dia e obrigatoriamente ter 

que fazer o curso superior no período noturno. Como se pode ver, muitos são os limites 

impostos a quem não tem uma renda familiar suficiente. 

Assim, a situação socioeconômica chega a limitar os planos e sonhos adolescentes, 

como pode ser visto na fala de Maria Isabel: “a gente não tinha assim, nenhum curso, 
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assim, certo que ia fazer, tal, nem eu, nem os meus irmãos, até porque, a gente não 

pensava que a gente ia poder fazer uma faculdade” 

“A gente, na nossa cabeça não ia poder fazer um curso superior. Eu acho que já é 

por isso que a gente nunca, né... aí a gente não pensava nisso até então.” 

E quando de algum modo os sonhos do jovem são resgatados a questão 

socioeconômica impede uma livre escolha profissional:  

Na época eu já pensava em gastronomia, mas é um curso que, era um curso que se você 

falar assim: você vai poder fazer esse curso, aí eu queria mesmo fazer! Mas como é um 

curso muito caro, universidade federal, no Rio que tem mais perto, é um curso muito 

difícil. Meu pai também não ia conseguir me manter lá, então foi uma coisa que eu, 

como diz, eu me conformei que era um curso que eu queria fazer, mas era um curso que 

até então eu não poderia, né, eu não tinha condições de fazer (Maria Isabel). 

 

 A condição socioeconômica já havia sido apontada como um fator relevante para a 

concretização das escolhas por Ferretti (1988), S. Bock (2001; 2008), Bastos (2005), Dias 

e Soares (2012), dentre outros autores. Em seu estudo com ex-estudantes de escola pública, 

Bastos (2005) verificou que a necessidade de lutar pela própria sobrevivência foi 

determinante em várias ações dos sujeitos, limitando drasticamente a liberdade de escolha 

de seus participantes. Ferretti (1988) chega a afirmar que para a maioria dos indivíduos das 

classes mais pobres poucas vezes há a possibilidade de se realizar uma escolha de fato, 

sendo quase sempre necessário se sujeitar ou se adaptar às oportunidades que surjam 

(Ferretti, 1988). Em nosso estudo essa situação também se mostrou verdadeira, sendo que 

somente uma das participantes não sofreu com este fator limitador. No entanto, algumas 

estratégias foram eficazes para driblar parte dos efeitos deste determinante como veremos 

mais adiante.  

Ainda dentro da zona de sentido das condições socioeconômicas deficitárias, 

destacam-se os seguintes indicadores: 

a) condição educacional deficitária: quatro das cinco participantes estudaram em escolas 

públicas estaduais. Esse foi um fator importante nas trajetórias estudadas e aparece em 

alguns dos percursos como uma marca muito bem delimitada da atuação de um 

determinante social, como no caso de Renata. Ela tentou o vestibular, mas logo concluiu 

que sem o cursinho pré-vestibular o sonho de ingressar na faculdade ficava cada vez mais 

distante: “faculdade não deu pra mim. (…) Vou buscar melhorar, mas com uma coisa mais 

objetiva e que está dentro das minhas condições, eu não fujo da minha realidade não.” 

Ela opta então pelo curso técnico, mas também encontra dificuldades: 
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fiz tanto pro IFET quanto... só que pro IFET eu não fui bem colocada não, porque tinha 

línguas estrangeiras e eu não sei nada, mal-mal o português, então assim, inglês, 

espanhol, essas coisas, eu não sei nada, então tinha, então nessa parte eu me ferrei, e 

nessa do PEP era só português e matemática realmente, então, foi uma seleção muito 

grande, mesmo assim, eu passei como sétima excedente. 

 

 Outra participante que precisou lidar com esta realidade da educação deficitária em 

nosso país foi Maria Isabel: “Na verdade eu fiz dois vestibulares que eu não passei, fiquei 

excedente, foi na terceira vez que eu passei, que eu fiz esse cursinho particular, que eu 

consegui ingressar na universidade.”. 

 O mesmo determinante interferiu também nas trajetórias de Andréia e Luíza: 

“Eu tentei também pra administração só que aí não, são duas opções de curso. 

Administração com a nota que eu tinha (...) eu não iria conseguir” (Andréia). 

“Eu fiz vestibular, mas eu fiquei excedente, aí eu não passei, aí no outro ano eu fiz 

de novo, só que eu fui eliminada em matemática” (Luíza). 

Como se pode ver, o problema da educação afetou a todas as participantes que 

tiveram toda a sua vida escolar em escolas públicas. Essa realidade também vai ao 

encontro do que defende Ferretti (1988), para quem o nosso sistema escolar tem 

colaborado para a manutenção da separação de classes, uma vez que as oportunidades de 

acesso e a qualidade dos serviços são desiguais. 

b) localização geográfica: a localização geográfica foi um fator limitador para Andréia, ela 

que gostaria de estudar na Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais, quando era 

adolescente, precisou desistir desse projeto e optar por cursos oferecidos em sua cidade: 

“mas depois a gente para e pensa: nossa, como que vai ficar, porque minha mãe não tinha 

condição de me bancar lá, e pra sair daqui, estudar fora, eu acho mais complicado. Tem 

aqui as opções aqui…” 

c) necessidade de trabalhar: correlacionada à questão socioeconômica está à necessidade 

de trabalhar, que surge como um determinante ao obrigar que as participantes façam 

escolhas coerentes com esta necessidade: “quando eu melhorei, eu falei: não, agora eu 

tenho que arrumar um emprego, eu preciso trabalhar.” (Andréia).  

Esse também foi o caso de Renata: 

pedia pra passar do horário um pouquinho, então eu passava, aí se precisava ir no 

prédio de tal médico fazer serviço, precisava no outro, e ficava, pra complementar 

também o que ganhava, porque eu ganhava só 200,00 reais. Então assim, pra poder 

complementar o que eu ganhava, então eu falei: vamos indo, porque eu preciso (…) eu 

fiquei muito tempo parada depois que eu formei, porque aí era mesmo só por conta de 

trabalhar e ajudar dentro de casa. (Renata). 
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Maria Isabel, do mesmo modo, passou pela dificuldade de precisar trabalhar e por 

causa disso teve que abrir mão de realizar o seu sonho de cursar gastronomia. Ela conta 

que quando soube do curso acreditou que finalmente sua oportunidade tinha chegado, 

porém, como não poderia abandonar o emprego acabou tendo que adiar esse projeto.  

E esta, que é a realidade de muitos jovens em nosso país, que necessitam trabalhar 

para sobreviver, mas não querem desistir dos estudos, é também a rotina de Renata: 

Eu trabalho o dia inteiro. Então é a conta de chegar em casa, tomar um banho e descer 

pro curso. Tem tempo pra mais nada. Aí é só à noite. Então chego em casa por volta de 

11h, 11h 15min, então o tempo fica corrido. Aí você tem que estar estudando, fazendo 

as coisas porque no dia seguinte você não tem tempo. 

 

 Semelhantemente ao nosso estudo, a necessidade de trabalhar também já havia sido 

detectada por Bastos (2005) como um elemento limitador das escolhas nas trajetórias de 

estudantes de escolas públicas. 

 

 A zona de sentido do comprometimento da saúde 

 

 A doença surge na trajetória de algumas participantes como um forte determinante, 

especialmente quando se relaciona com a condição econômica desfavorável. É o que 

aconteceu com Andréia que, quando ia iniciar seu estágio, quebrou o braço e teve 

complicações, necessitando ficar muito tempo em repouso. Quando enfim conseguiu se 

recuperar, viu-se sem condições de continuar sacrificando a mãe, que mantinha sozinha as 

despesas da casa. Assim, precisou abrir mão do diploma do curso e foi em busca de um 

novo emprego: 

era o meu último período, era um ano e meio e era o final, era o último período do 

curso e eu ia fazer estágio. Aí eu pedi pra sair da farmácia, porque eu não tinha 

horário pra fazer o estágio (...). Só que antes de eu conseguir o estágio eu caí, eu 

quebrei o braço, tive que ficar um tempo parada, então assim, na verdade eu nem 

consegui, porque quando eu consegui recuperar o braço, que eu fiquei muito tempo 

com ele engessado e tudo, quando eu consegui recuperar do braço já eu arrumei outro 

emprego (…) quando eu melhorei eu falei: não, agora eu tenho que arrumar um 

emprego, eu preciso trabalhar. 

 

 Outro percurso afetado pela doença é o de Renata. A doença permeia toda a sua 

trajetória e a faz elaborar um novo modo de enxergar a vida. Ela tinha 19 anos e estava 

cursando o 3° ano do ensino médio quando teve uma paralisia facial: “imagina, você tem 

19 anos, você dorme normalmente e no dia seguinte você acorda toda deformada igual eu 

acordei”. 
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 Foi quando veio a revolta: 

revoltei durante uns três dias dentro de casa, revoltei com Deus, com todo mundo, até 

parar e colocar a cabeça no lugar (...). Aí meu pai, tava em tratamento, ele falou: não, 

você não nasceu assim, você nunca foi assim, você não vai ficar assim, e eu falei: mas 

como? Eu não tenho plano de saúde, eu não tenho um trabalho fixo pra eu poder pagar 

o médico, eu não tenho nada, como que eu faço? Aí ele chegou, conversou no serviço 

dele, aí eles abriram uma exceção pra mim ter acesso a alguma coisa, eu era de maior, 

tinha perdido tudo, então eles abriram uma exceção porque eu ainda era estudante. 

 

 Como a família não tinha condições de arcar com as despesas do tratamento, o pai 

de Renata, que sofria com uma enfermidade na coluna, precisou abandonar o próprio 

tratamento para juntamente com o plano de saúde da empresa, conseguir pagar as despesas 

médicas da filha. Após este período difícil em sua vida, Renata, ressignificou a própria 

existência: 

então pra mim, eu falei, foi uma fase muito difícil, então, eu tive que mudar tudo o que 

eu pensava. E ver meu pai com o problema de coluna dele, parar o tratamento dele pra 

fazer o meu, porque saía caro, com sessão de fisioterapia mais médico, os remédios não 

era nenhum barato, então assim, mudou minha visão completamente, da vida, das 

pessoas, e eu falei, agora eu vou viver o hoje e esquecer do amanhã e é assim que eu 

levo a minha vida. Penso no amanhã sim, porque eu quero sempre ter um objetivo 

comigo, porque senão não teria sentido, mas eu não faço projeto a longo prazo não. 

 

E assim, Renata desistiu dos planos antigos, de fazer administração de empresas, de 

fazer parte da Aeronáutica do Brasil e construiu um novo percurso profissional, marcado 

pelos determinantes e em muitos momentos pela resignação. A resignação, aliás, é um 

elemento importante em algumas das trajetórias estudadas, elemento este que “anda de 

mãos dadas” com os determinantes, especialmente quando o sujeito já não encontra 

estratégias para lutar contra os acontecimentos de seu percurso. Esta é uma zona de sentido 

relevante para este estudo e será melhor apresentada em seguida. 

 

 A zona de sentido da resignação 

 

 Juntamente com as zonas de sentido da escolha impossível e da falta de condições, 

vem a zona de sentido da resignação, que é a aceitação conformada da trajetória possível 

(naquele momento). Essa zona de sentido pode ser exemplificada pelos seguintes trechos 

de informação: “eu me conformei que era um curso que eu queria fazer, mas era um curso 

que até então eu não poderia, né, eu não tinha condições de fazer”. (Maria Isabel). E nas 
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falas de Renata: “mas eu acho que a vida vai ensinando pra gente que as coisas não são 

do jeito que a gente quer e nem na hora que a gente quer.”.  

Eu quero ir fazendo, ir levando, porque eu deixo a vida me levar, não tem essa de que, 

você vai ficar escolhendo muito pra que? Tudo que eu escolhi, é o que eu te falei, tudo 

que eu escolhi deu errado, tudo, então assim, estou fazendo, se der certo, se eu 

conseguir... 

 

 Uma característica comum da resignação é a reelaboração dos fatos buscando 

encontrar neles um sentido existencial e assim, encontrar forças para continuar a trajetória. 

Isto pode ser visto na fala de Renata: 

Tinha que ter algum sentido aquilo, não foi à toa, então eu falei assim: não, isso não é 

à toa, se eu tiver que ficar assim eu vou ficar, mas deixa eu me aceitar primeiro, pra 

depois as pessoas virem e tentarem aceitar, porque até eu me aceitar, ninguém 

aceitava. 

 

6.10 As estratégias utilizadas 

 

 Neste trabalho tomamos como estratégia aquelas ações conscientes em prol de um 

objetivo específico na trajetória de cada sujeito. Algumas estratégias foram utilizadas nas 

trajetórias das participantes visando alcançar objetivos, como realizar a tão sonhada 

entrada na faculdade ou curso, encontrar um emprego melhor, etc. Pudemos verificar que 

as participantes lançaram mão tanto de estratégias formais, como buscar um cursinho para 

a aprovação no vestibular, quanto estratégias informais, em que se faz uso da 

“malandragem” (que trataremos mais adiante) para concretizar os objetivos. Os 

indicadores produzidos na zona de sentido das estratégias utilizadas são: 

a) a estratégia familiar: as estratégias utilizadas pelas participantes em seus percursos em 

sua maioria dizem de estratégias individuais. Porém, a história de uma participante chama 

a atenção por contar uma trajetória em que toda uma família se mobilizou na busca por 

futuro melhor para os três filhos, utilizando de uma estratégia familiar. Esta é a história de 

Maria Isabel, cuja família se mudou para São João del-Rei, para que os três irmãos 

tivessem a oportunidade de estudar. A importância dessa estratégia para a família pode ser 

revista no tópico „A influência familiar e a importância da família nas trajetórias‟. 

 Outra estratégia também foi utilizada para que Maria Isabel realizasse o projeto de 

cursar o ensino superior, a estratégia educacional. 
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b) a estratégia educacional: a estratégia utilizada por Maria Isabel para ingressar na 

faculdade foi dedicar-se aos estudos com o auxílio dos cursinhos pré-vestibulares. 

Primeiramente utilizou o recurso oferecido pela própria escola, depois pela universidade, o 

cursinho pré-vestibular comunitário. Com a reprovação no vestibular, percebeu que seria 

necessário um investimento maior em um cursinho pré-vestibular particular:  

“Eu fiz cursinho dentro da escola, depois fiz um cursinho na universidade de... na 

época chamava Educafro (...). Aí no próximo ano eu fiz um cursinho particular (...) 

extensivo, o ano todo”. “Eu é que fiz cursinho particular aqui, porque eu já não tinha 

passado, então a gente falou: não, agora vamos ter que investir um pouquinho, né. Aí, 

fiz um cursinho muito bom, um cursinho particular.” 

 

 Mas estas não foram as únicas estratégias utilizadas por Maria Isabel. Mais tarde, 

quando surgiu a oportunidade de cursar gastronomia, ela lançou mão de outra estratégia, 

bastante comum aos brasileiros na busca por saúde e educação gratuitas: 

c) madrugar para conseguir uma vaga: “mas era muito disputado, então, assim, a gente foi 

pra lá quatro horas da manhã, eu e meu pai, e já tinha uma fila (...) consegui fazer a 

inscrição, fiz o curso.” 

Já Andréia utilizou de uma estratégia para entrar no ensino superior que se mostrou 

bastante comum em nossa análise documental, realizada no início da produção dos 

resultados: 

d) escolher um curso com menor nota de corte para posteriormente pedir transferência: 

analisando os documentos de OP encontramos vários participantes que pensavam em 

utilizar esta estratégia. Desse modo, a estratégia utilizada por Andréia parece representar 

uma atitude bastante comum entre os adolescentes que desejam ingressar em um curso 

superior. No caso dela, que gostaria primeiramente de cursar administração de empresas, 

optou por se inscrever no curso de economia, cuja nota de corte era mais baixa do que sua 

nota no ENEM. “Administração com a nota que eu tinha (...) eu não iria conseguir, então 

eu deixei economia com o intuito de fazer o quê: ah, daqui um ano eu faço 

administração”. 

Dessa forma, conseguiu entrar para a faculdade. Porém, no caso de Andréia, a 

estratégia não foi levada até o final, pois ela acabou se identificando com o curso e decidiu 

não mais pedir transferência. Diferentemente de Andréia, muitos outros estudantes não se 

identificam com o curso de ingresso, já que este foi escolhido unicamente como uma ponte 

para chegar ou curso almejado. Este é um problema decorrente do pequeno (embora 

crescente) número de vagas nas universidades gratuitas em relação ao número de formandos 
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do ensino médio todos os anos, e da baixa qualidade do ensino público, que obriga os jovens 

a usar deste tipo de artimanha para conseguir uma vaga. A consequência é um alto 

investimento dos cofres públicos na manutenção de vagas que não gerarão força de trabalho 

no tempo estipulado, uma vez que um grande contingente de alunos mudam de curso após 

um determinado tempo cursado. A consequência é que estes alunos se somam àqueles que 

não se identificaram com o curso escolhido e, como resultado, temos que um terço do 

número total de estudantes universitários pedem reopção de curso (Sarriera, 1999).  

e) a estratégia da malandragem: outra estratégia utilizada por uma participante foi o que ela 

chamou de “malandragem”, ou mais especificamente o uso de meios informais, o tão 

comum uso do “jeitinho” no alcance dos objetivos. Essa estratégia foi utilizada por Renata. 

Condicionada pelo patrão a não estudar para não prejudicar o trabalho, ela encontrou uma 

forma de fazê-lo mudar de opinião. Conversou com colegas de trabalho, conseguindo 

apoio em um deles, que aceitou trocar com ela o turno de serviço. Fez então a matrícula no 

curso pretendido e depois disse à chefia que para cancelar o curso eles teriam que pagar 

uma multa por ela. Assim, conseguiu manter-se no curso técnico em análises clínicas: 

Aí eu só cheguei pra ele com o papel: oh, aqui o contrato, só tive que confirmar 

realmente, e a multa está aqui, se eu não quiser eu tenho essa multa pra pagar, só que 

eu não tenho esse dinheiro não, você vai pagar ou vai me deixar fazer? Aí ele: ah não, 

então você pode fazer. Aí eu fui. Tem hora que você tem que ser meio malandra nesse 

tipo de coisa pra conseguir, senão... (Renata). 

 

 Outra estratégia inusitada apontada por uma das participantes é fazer o ENEM 

todos os anos: 

 

f) fazer o Enem: vai que precisa!: Luíza utiliza como estratégia em seu percurso 

profissional fazer o ENEM todos os anos. Segundo ela, nunca se sabe se pode surgir algum 

curso interessante, então é melhor estar sempre preparada: “vai que precisa, né, porque 

agora pra entrar aqui [referindo-se à UFSJ], pra entrar em qualquer faculdade é pela nota 

do ENEM, né, aí, quando… quem sabe?” 

 Uma segunda estratégia utilizada por Luíza, e que está associada à prática de fazer 

o ENEM todos os anos é:  

g) fazer um segundo curso como complemento: segundo curso este que possa 

complementar o primeiro, aumentando assim suas oportunidades perante o mercado 
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profissional. Assim, este ano Luíza inicia um curso de mineração, pois acredita que 

somado ao curso de administração de empresas pode melhorar sua colocação no mercado. 

é uma tentativa de crescer no mercado, porque eu acho que a não ser concurso, uma 

outra coisa assim é muito complicado aqui em São João. (…) talvez, eu tendo 

administração já e mais esse técnico de mineração, pode me ajudar em alguma coisa 

dentro da empresa, alguma coisa assim. 

 

Algumas vezes fazer um curso, seja ele técnico ou superior é em si a estratégia. 

Estratégia para mudar de vida: 

h) fazer um curso como estratégia para mudar de vida: este é o caso de Renata, que 

pretende mudar de emprego quando estiver com o diploma nas mãos: 

Porque não é fácil o trabalho de farmácia, você trabalha sábado, domingo, feriado 

santo, então a gente tem uma folga, duas folgas no mês aos domingos, então eu falei 

assim: não, eu vou tentar uma coisa diferente, que eu quero parar com isso, porque oito 

anos nisso, agora casada eu quero ter um tempo pra fazer outras coisas. 

 

i) trabalhar para concorrer em concursos maiores: já para Vitória a estratégia é atuar como 

advogada por um tempo para então poder prestar concursos que ofereçam melhor 

colocação no mercado e que, na área do direito, exigem experiência comprovada: 

aí eu comecei a estudar pra concurso, que ia fazer um concurso, só que aí eu falei: não, 

os concursos maiores você tem que exercer um pouco, né, pelo menos dois ou três anos, 

pra tentar um concurso maior você tem que exercer, entendeu? Aí eu falei: não, antes 

agora que eu ainda não comecei, ainda não passei em concurso nenhum, do que depois 

largar o concurso e falar, ah não, agora eu vou advogar dois ou três anos. 

 

j) a fé: outro indicador encontrado neste trabalho é o indicador fé. A fé surge como uma 

estratégia utilizada quando nenhuma outra foi eficaz. Em vários fragmentos é possível ver 

como a fé é utilizada no percurso de Renata. Quando se sente desamparada, é através da fé 

que ela se vê motivada a continuar: “Deus é um pai, não desampara a gente não, a gente 

acha que está sozinho, mas não está não.”.  

Em outro fragmento tem-se: 

 Depois desses três dias, eu, não sei o que eu fui fazer lá em casa, que eu achei, eu 

sempre participei de grupos católicos e não católicos, grupos de jovens, e achei uma 

mensagem, e eu falei: não, isso daqui é pra mim, está voltada pra mim. Então eu parei 

e comecei a pensar (...) aí acho que eu comecei a me aceitar, aí eu falei: não, eu não 

vou ficar assim não, Deus está comigo. 

 

Também: “aí ela [fisioterapeuta] falou assim: você já conversou com esse senhor? A 

história dele era linda. E eu falei assim: ah, é Deus encaminhando com as coisas, eu não 

vou ficar assim não”. E ainda: “no final vem a recompensa, se Deus quiser”. 
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Algumas vezes utiliza da fé de forma ativa pedindo a Deus que a auxilie a 

conquistar seus objetivos: “passei como sétima excedente, eu falei, pedi a Deus, comecei a 

rezar, pelo amor de Deus essas seis desistir, porque eu queria fazer aquele curso”. 

 A partir do exposto podemos afirmar que em vários momentos de suas trajetórias as 

participantes utilizaram de ações intencionais, direcionadas a um alvo bem delimitado em 

suas trajetórias. Assim, quando decidem fazer um curso para mudar de vida, quando optam 

por madrugar para garantir uma vaga em um curso gratuito, ou sacrificam a pouca 

condição financeira que possuem na realização de um cursinho pré-vestibular, estas 

pessoas estão intervindo conscientemente na própria realidade, objetivando assim, 

modificar a própria trajetória. Desse modo, entendemos que o conceito de estratégia 

apresentado por Bohoslavsky (1987, p.34) que indica ações planejadas ou previstas, 

tendentes a atuar sobre uma situação, com a finalidade de modificá-la segundo 

determinados propósitos, é condizente com o encontrado por nós neste estudo. 

Ressaltamos ainda que a partir desses dados podemos afirmar que para os nossos sujeitos, 

como já defendido por S. Bock (2001) houve a possibilidade de alteração histórica a partir 

de suas ações sobre a realidade. Contudo, isso não significa um retorno à visão liberal. 

Desse modo assumimos a posição de S. Bock (2001, p.43):  

Não se pretende, com isto, resgatar a concepção liberal de homem; da mesma 

forma, não se assume que se superarão todos os obstáculos colocados pela 

realidade por mera vontade pessoal, mas que as pessoas podem lutar para mudar 

as condições em que vivem, tanto individual quanto coletivamente.  

 

6.11 As oportunidades no caminho 

 

Outro fator importante em todas as trajetórias é o fator oportunidade. A 

oportunidade se diferencia da estratégia, por se tratar de um evento que ocorre 

independentemente da ação e do planejamento do sujeito. São chances que aparecem pelo 

caminho e que podem ou não ser aproveitadas. Em muitas das trajetórias investigadas as 

oportunidades se constituíram em elementos de fundamental importância para o 

desenvolvimento profissional das participantes, dando origem à zona de sentido da 

oportunidade. Algumas das oportunidades mais marcantes das trajetórias foram:  

a) trabalhar em um ambiente estimulante que conduziu o sujeito ao seu futuro profissional: 

este é o caso de Andréia, cuja oportunidade de trabalho no setor financeiro de uma 

concessionária de veículos foi essencial para que a área de economia fosse escolhida como 

campo de atuação profissional. Antes deste trabalho, Andréia nem cogitava a possibilidade 
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de realizar um curso na área de finanças, pois não se sentia capaz quando se tratava de sua 

desenvoltura com os cálculos. Foi a experiência que mostrou a ela que poderia ser uma 

profissional bem sucedida e realizada neste campo. 

b) oportunidade de estudos na própria cidade: outro elemento destacado pelas participantes 

foi a oportunidade de estudar na cidade de sua residência. Sem esta oportunidade a grande 

maioria das participantes não teria tido condições de continuar os estudos, o que teria 

mudado radicalmente seus percursos. 

c) crescimento profissional: quanto ao indicador crescimento profissional, há que se 

ressaltar que tal item é, na verdade, uma mistura de oportunidade com ação, pois a 

oportunidade, especialmente neste caso, não traria bons frutos se não houvesse o esforço 

de cada sujeito para se destacar em sua área de atuação. Renata teve seu trabalho de 

faxineira e os bicos que fazia (serviços bancários) observados pelo proprietário de uma 

farmácia, que lhe ofereceu uma a oportunidade de emprego melhor. Já Luíza teve a 

oportunidade de se tornar gerente de uma pousada por uma conjunção de fatores: o 

abandono do trabalho por um funcionário de confiança, que deixou assim uma lacuna, 

somado ao seu rendimento profissional que se destacou: “aí quando ele saiu eu tive que 

tomar a frente de tudo, aí quando eu tive que mostrar... tomar frente, aí eu mostrei serviço, 

sabe? Aí ela gostou” (Luíza). 

 Outros dois fatores se destacaram nos percursos dos sujeitos, como oportunidades 

capazes de alterar o rumo do caminho: a rede de contatos e as políticas públicas. 

d) rede de contatos: embora ainda pouco estudado no meio científico/acadêmico, a rede de 

contatos aparece no meio organizacional e na literatura da área como um elemento 

importante na construção da carreira (Minarelli, 2001; Lopes e Cunha, 2011). Nas 

trajetórias pesquisadas essa rede também surge como elemento de relevância para 

construção dos percursos profissionais. Maia e Mancebo (2010) encontraram em pesquisa 

com jovens estagiários que a rede de contatos é um elemento de grande importância para a 

inserção e a permanência destes no mundo do trabalho. Semelhantemente, em nosso estudo 

pudemos perceber que a rede de contatos oportunizou a entrada no mercado de trabalho, 

sua permanência e até mesmo auxiliou no acesso à capacitação. 

Para Maria Isabel, a rede de contatos foi essencial para ela fizesse o curso de 

gastronomia. Ela soube que o curso seria ministrado na cidade vizinha através do pai de 

um de seus alunos, que era profissional da área gastronômica. Da mesma forma, foi a rede 
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de contatos de Vitória, criada durante o período de estágios, que lhe trouxe a oportunidade 

de advogar em um grande escritório: “aí ele me chamou pra poder vir advogar com ele 

(…) eu já era conhecida por causa do estágio mesmo”. O crescimento profissional de 

Renata, citado acima também foi oportunizado pela rede de contatos criada durante o 

período em que trabalhou como diarista. 

Luíza, também beneficiada pela rede de contatos, aponta que este elemento pode 

assumir tanto um papel potencial como acabar sendo prejudicial em termos de mercado de 

trabalho. Ela desabafa: 

Mas arrumei esse emprego porque a dona da pousada é amiga da minha família (…). 

Aí esse emprego que eu estou hoje também foi porque um conhecido sabia, aí me 

indicou, aí eu fiquei. Então assim, tudo aqui em São João é meio que fulano de tal 

conhece, te indica, aí você fica. (…) E hoje até aconteceu um caso muito curioso no 

serviço, o dono de onde eu trabalho pediu pra eu separar uns currículos. Ele não 

gostou de nenhum, sabe, ele só ficou com ah, o pior de todos, mas que é um sobrinho de 

um “cara” que trabalha lá, entendeu? Então assim, ele preferiu ficar com o pior 

currículo, mas ser gente conhecida, do que pegar as referências boas do currículo, 

então, é complicado, realmente é complicado. 

 

Pelo desabafo de Luíza podemos perceber claramente as duas faces da rede de 

contatos. Se por um lado ela pode ser benéfica, como se mostrou nas trajetórias das 

pessoas investigadas neste estudo, por outro lado a rede de contatos pode adquirir mais 

importância do que a capacitação profissional, como no caso citado. 

 

 As políticas públicas 

 

 No eixo teórico das oportunidades se sobressaiu durante nosso estudo a zona de 

sentido “consegui pelo governo”, que indica como as políticas públicas têm chegado à 

população de maior carência e modificado as trajetórias dos sujeitos contemplados por este 

tipo de ação. Várias são as ações governamentais citadas pelas participantes, desde seu 

âmbito municipal até o âmbito federal. 

a) O projeto municipal Jovem Aprendiz: com outras denominações, dependendo do ano em 

que foram consagradas, mas contendo a mesma roupagem, este tipo de programa se baseia 

no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), e tem como requisitos: que o trabalho de 

menores de 18 anos seja realizado na modalidade aprendiz; que esteja assegurada a 

formação técnico-profissional, sendo realizadas atividades compatíveis com a vida escolar 

e com a etapa de desenvolvimento em que se encontra o adolescente; e manutenção da 
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frequência escolar com a adequada rotina de trabalho. (Amazarray, Thomé, Souza, Poletto 

& Koller, 2009). Duas participantes foram contempladas por este tipo de projeto. 

b) Projetos de extensão universitária: os projetos de extensão realizados pela UFSJ também 

fizeram parte da trajetória das participantes. O serviço de orientação profissional é um 

exemplo de como a universidade vem atuando junto à comunidade, assim como os demais 

serviços oferecidos pela clínica-escola de psicologia, o SPA. Porém, outros trabalhos 

também surgiram nas falas das entrevistadas, como exemplo, o cursinho pré-vestibular 

comunitário, que naquela época se chamava Projeto EducAfro e consistia em um 

preparatório para o vestibular em que os alunos dos cursos de licenciatura da UFSJ 

ministravam as aulas. Outro projeto mencionado foi o Projeto Lava-Pés. Com atuação 

interdisciplinar este projeto atendia à principal área de risco da cidade de São João del-Rei 

promovendo diversas atividades, como podemos perceber pela fala de Renata: 

O projeto Lava-Pés (...) os estudantes iam lá, iam conversar com o pessoal, tinha parte 

de filosofia, tinha aulas de reforço, que o pessoal dava também, então assim, o projeto 

englobava bastante coisa, por ser uma área carente aqui em cima, então vinha. Depois 

o projeto passou a ser de recuperação e revitalização. (...) eles fizeram uma quadra pra 

comunidade e ali fizeram um bosque, chegou a sair até no Gazeta
13

 (…) eles passaram 

a recuperar aquela voçoroca que tem ali atrás, então assim, a gente fazia, então já 

vinha dessas coisas. 

 

Renata também nos mostra a importância desse tipo de trabalho: 

Falou que era coisa de graça e que podia fazer, é o que eu falei, estou no meio, porque 

era a oportunidade que a gente tinha. Meu pai não tinha dinheiro, hoje em dia ele está 

aposentado aí, leva a vida dele, mas oportunidades pra época que eu tinha, eram muito 

poucas, então era essas coisas que a gente pegava mesmo pra fazer. 

 

c) Educação gratuita: a maioria de nossas participantes também usufruiu da educação 

gratuita. Duas participantes estudaram na Universidade Federal. Uma participante foi 

contemplada com o financiamento do ProUni e teve sua faculdade 100% custeada pelo 

governo. Duas participantes tiveram acesso ao ensino técnico gratuito. Além do ensino 

gratuito os alunos têm a possibilidade de acesso a bolsas de iniciação científica e de 

mestrado, o que além de ser um incentivo à formação acadêmica, favorece a permanência 

dos estudantes até a conclusão do curso: “Ainda bem que a universidade te possibilita, né, 

você trabalhar nas pesquisas e tudo, você trabalhar dentro da universidade, isso é muito 

bom” (Maria Isabel). 

 

13
Trata-se de um jornal local da cidade de São João del-Rei. 
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A importância do aumento de investimentos em políticas públicas em nosso país 

nos últimos anos pode ser percebida na fala da mãe de Maria Isabel ao citar uma reflexão 

que sempre é feita por seu marido: “E ele fala também que a gente deve isso muito porque 

melhorou muito em todos os sentidos essa parte de governança, essas coisas também, né, 

mudou bastante, eu acho que a coisa andou junto com a gente, foi isso.” 

 

6.12 Sobre a formação e questões do trabalho 

 

No que tange à formação universitária, surge à zona de sentido da valorização da 

formação. Essa zona de sentido é marcada pela busca de se encontrar no curso, seguida da 

identificação com a profissão, como pode ser visto na fala de Vitória: 

No começo confesso que a gente fica um pouco em dúvida, né, porque o começo é muito 

teórico, né,(...), mas aí depois, quando começa o terceiro período você começa a ver a 

fundo (...), aí fui me apaixonando aos poucos, cada dia mais um pouquinho, quando 

você descobre uma coisa nova, aprende uma coisa diferente, né, aí fui me apaixonando 

mais. 

 

O valor dos estudos para as participantes pode ser percebido na fala de Maria Isabel 

que enfatiza: “eu fiquei quatro anos dentro da faculdade, estudei, eu não quero pôr meu 

diploma na gaveta”. 

Após a conclusão do curso superior, outro aspecto importante na trajetória profissional 

surge, a busca pelo primeiro emprego. 

 

 A zona de sentido do primeiro emprego 

 

Um importante elemento da trajetória profissional é a busca pelo primeiro emprego. 

Elemento este, que para a maioria dos jovens em suas trajetórias profissionais, apresenta-se 

como um momento de grande dificuldade e para outros, como uma oportunidade ainda na 

faculdade. Três foram os indicadores encontrados: 

a) por que a maioria dos lugares exige experiência: a dificuldade na busca pelo primeiro 

emprego pode ser vista na trajetória de Andréia. A exigência de experiência para 

contratação foi o maior empecilho que ela precisou vencer e, mesmo tendo tido experiência 

no Projeto Menor Aprendiz, passou pela dificuldade enfrentada pela maioria dos jovens na 

busca pelo primeiro emprego, a falta de experiência: 



98 
 

era praticamente o primeiro emprego, então era muito difícil de conseguir, é muito 

difícil de conseguir, porque a maioria dos lugares exige experiência (...) a gente 

montou currículo e saiu entregando nas lojas, nos lugares, às vezes ficava sabendo de 

algum lugar que estava precisando e entregava. Mas assim, dos lugares, de todos os 

lugares que eu deixei, assim, quase nenhum que eu me lembre, pra fazer entrevista 

quase nenhum me chamou. (...) Eu deixei em muitos lugares, mas foram dois lugares só 

que chamaram pra fazer entrevista. (...) Mas é questão de experiência mesmo, porque 

depois que eu saí da farmácia e aí eu fiquei em casa por causa do braço, e logo depois 

eu falei, quando eu melhorei eu falei: não, agora eu tenho que arrumar um emprego, eu 

preciso trabalhar. Então eu deixei o meu currículo, vários lugares ligaram, por causa 

da experiência que eu tinha no caixa, vários lugares ligaram me chamando pra... eu 

comecei a deixar meu currículo no final de agosto, no início... na metade de setembro 

eu já estava empregada, e telefone sempre tocando pra área do caixa mesmo (...). Aí a 

segunda vez pra arrumar emprego foi muito mais fácil, por causa da experiência que eu 

já tinha. 

 

b) fazendo bicos até encontrar trabalho fixo: em outro caso, a solução encontrada para 

obter o primeiro emprego formal foi realizar “bicos”, trabalhos informais e sem 

compromisso de contratação, até que em um determinado momento surgisse uma 

oportunidade de emprego com carteira assinada: 

eu fazia bicos, tal, eu comecei a trabalhar em casa de família (...). Eu faxinava no 

prédio do meu patrão. (...) fui cobrir férias de uma menina de lá, no laboratório, na 

parte de esterilizar material, aí de lá, o dono de lá me levou pro prédio onde ele 

morava. Aí fiquei lá seis meses, aí meu patrão hoje me tirou do prédio pra levar pra 

farmácia, aí comecei com a faxina e hoje eu estou atendendo. (Renata). 

 

c) o estágio que abre portas: para duas das participantes a oportunidade do primeiro 

emprego surgiu dos estágios realizados no período da faculdade. Esse é um grande 

facilitador, uma vez que surge como uma oportunidade de demonstrar a própria capacidade 

ao mesmo tempo em que é extremamente relevante para o aprendizado de novas 

habilidades pelo contato com a prática. Sobre isso Vitória diz: 

Eu comecei a estagiar no terceiro período (...), aí era coisa que eu ainda nem tinha 

aprendido na faculdade eu já aprendi no estágio a lidar com aquilo, quando eu fui ver 

na faculdade eu já tinha mais facilidade, eu já tinha vivido aquilo, né, (...) então pra 

mim foi muito gostosa essa experiência, a gente aprende muito na convivência com 

outras pessoas. 

 

Esses resultados foram semelhantes aos encontrados por Maia e Mancebo (2010) 

que relatam que, para os sujeitos entrevistados em seu estudo, o estágio surgiu como uma 

importante ferramenta para o aprendizado seja de maneira direta, pela aprendizagem das 
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tarefas associadas à ocupação, ou indireta, auxiliando na adequação do perfil profissional 

para aquele desejado pelo mercado de trabalho. 

 

 Zona de sentido Das belezas e durezas do trabalho 

 

A partir das entrevistas pode-se perceber que, para as participantes, o trabalho 

assume um caráter dual, no qual ora encontra-se satisfação naquilo que é produzido, 

vivenciado, ora apresenta-se a frustração e insatisfação. Essa condição dual do trabalho já 

havia sido relatada por Blanch Ribas (2003) que defende que o trabalho pode ser entendido 

tanto de um polo positivo, em que é visto como fonte de satisfação e de autorealização 

(p.47), quanto pelo polo negativo, em que o trabalho assume o lugar de sacrifício e até 

mesmo de castigo. 

Vários são os indicadores que se apresentam sobre esta zona de sentido tão 

importante quando se fala em trajetória profissional. Alguns desses indicadores, que nos 

mostram o sentido que o trabalho adquire em cada trajetória são assim apresentados: 

a) na faculdade é uma coisa, no trabalho é outra: este indicador representa o choque que o 

contato com a prática profissional causa no recém-formado. Também aponta para o fato de 

que muitas vezes o período de faculdade não prepara suficientemente e não apresenta de 

forma verossímil o que representa a atuação profissional naquele campo. Tal fato pode ser 

compreendido a partir das falas das participantes: “Quando a gente está na faculdade você 

acha que vai ser uma coisa linda, maravilhosa. Quando a gente sai é um balde de água 

fria.” (Luíza). 

O sistema não te permite fazer, né, você quer (...) tentando fazer mais, querendo fazer 

mais, mas o sistema não te permite, né. Ainda mais com essa preocupação de hoje em 

dia de alfabetizar, alfabetizar, alfabetizar... a gente não pode alfabetizar antes da hora, 

mas entre aspas a gente está alfabetizando, então acho que, deixa um pouquinho a 

desejar. (Maria Isabel). 

 

No caso da profissão escolhida por Maria Isabel, de pedagoga, ainda é preciso 

enfrentar outra dificuldade: 

b) a desvalorização do profissional: “e a nossa profissão já é assim... não é valorizada, aí 

já olha pro salário, tudo já puxa, é complicado. (...) Assim, acho que 1,0001% que te apoia 

a fazer um curso de pedagogia” 
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c) a dificuldade de encontrar emprego e a consequente desvalorização salarial: outra 

questão que aparece relacionada à vida profissional das participantes é a dificuldade de 

encontrar emprego e os baixos salários: 

Porque aqui na cidade não tem emprego, é muito difícil, sabe? E pra sair daqui você tem 

que ter um dinheiro, uma coisa assim, pra você começar a vida fora, e agora eu não tenho 

e nem meus pais também não têm condição. Então aqui eu estou trabalhando pra ganhar a 

mesma coisa que qualquer outra pessoa que não tem estudo, sabe? (Luíza). 

 

d) sobrecarga de trabalho: é outra crítica feita pelas entrevistadas e representada por mais 

uma fala de Luíza:“tenho que dar conta de atender telefone, atender o público, fazer a 

área fiscal e contrato e RH e tudo!” 

Todos esses elementos se apresentam como facetas de uma mesma moeda em que a 

dificuldade de encontrar emprego produz a baixa remuneração e obriga o trabalhador a se 

submeter a condições de trabalho precárias, uma vez que há uma sobra de mão de obra em 

relação à quantidade de vagas de emprego, e não se submeter à exigência do empregador é, 

na maioria das vezes, assinar o próprio pedido de demissão. 

A solução encontrada por Maria Isabel para enfrentar todas as dificuldades do 

trabalho e corroborada pelas demais participantes foi:  

e) fazer o que ama sem se conformar: 

É difícil? É. Muito difícil, mas, se a pessoa gostar, se a pessoa tiver o prazer em fazer 

aquilo ali, pode ter salário baixo, pode ser desvalorizado, pode ser, vamos dizer assim, 

um pouco humilhado, se você gosta, se você faz bem feito, então acho que já... também 

assim, sem conformar também, né, porque não é: ah, eu amo o que eu faço, então se eu 

tô ganhando pouco não tem problema. Aí também não, né, acho que a gente tem que 

lutar pela nossa profissão. 

 

Desse modo pode-se perceber que, como indicado por Lima (1998), Rodrigues, 

Alvaro e Rondina (2006), as participantes, assim como a grande maioria dos trabalhadores, 

estão expostas a condições de pressão e conflitos em seu cotidiano profissional, tendo 

muitas vezes suas expectativas frustradas em relação ao seu trabalho. Por outro lado, vê-se 

também que o trabalho pode ser percebido como fonte de prazer, possuindo características 

positivas quando se faz aquilo com o que se identifica, como disse Maria Isabel, em 

conformidade com diversos autores (Blanch Ribas, 2003; Borges, 2012; Krawulski, 1998) 

que apresentam o trabalho não apenas como elemento de satisfação, mas também como 

fenômeno essencial na formação da nossa identidadee  para a vida em sociedade. 

 



101 
 

6.13 A caminhada continua: dos planos para o futuro 

 

Duas zonas de sentido são encontradas quando se trata da prospecção de futuro das 

participantes: a zona de sentido dos planos para o futuro versus a zona de sentido 

“deixo a vida me levar”. Assim, é possível perceber que existem duas tendências quando 

se fala em futuro profissional para os sujeitos da pesquisa. A primeira tendência, dos 

planos para o futuro, mostra uma postura esperançosa e repleta de projetos de médio e 

longo prazo: “Eu penso em trabalhar na parte ou de consultoria, igual tem lá, que o 

profissional economista vai lá e dá consultoria ou então, eu não sei, eu já pensei em banco 

também”. (Andréia). 

A outra tendência, construída por uma trajetória marcada pela frustração dos 

projetos traçados, mostra que para aqueles cujos planos na maioria das vezes não se 

concretizam, em decorrência de uma infinidade de determinantes, resta à opção de deixar a 

vida seguir sem muitos projetos: 

Eu quero ir fazendo, ir levando, porque eu deixo a vida me levar, não tem essa de que, 

você vai ficar escolhendo muito pra que? Tudo que eu escolhi, é o que eu te falei, tudo 

que eu escolhi deu errado, tudo, então assim, estou fazendo, se der certo, se eu 

conseguir... (Renata). 

 

 Como já indicava Ferretti (1988), para os indivíduos com poucas condições 

socioeconômicas, muitas vezes o que resta é adaptar seus projetos de vida, realizando 

escolhas menos ambiciosas para assim, transitarem por caminhos possíveis. Isto é que 

ocorre com Renata que após tantas escolhas frustradas, opta por seguir sua trajetória pelas 

escolhas possíveis e oportunidades que surjam no caminho. E esta é certamente a 

experiência vivida por muitos que, tendo seus percursos permeados por determinantes, 

precisam, ora elaborar estratégias de enfrentamento, ora seguir com sua trajetória dentro da 

realidade possível. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“É bom ter um fim para a jornada, mas é a jornada que importa, no fim.” 

Ursula K. Le Guin 

 

Podemos afirmar com este trabalho que a orientação profissional teve um papel 

relevante para cada uma das participantes deste estudo. Através deste projeto de extensão, 

jovens que não teriam condições de pagar por um serviço especializado tiveram a chance 

de refletir sobre seu projeto profissional e outras questões que os afligiam no momento do 

programa, sendo-lhes oportunizada uma reflexão acompanhada e instigadora sobre a vida 

profissional, objeto tão caro nesta sociedade.  

Por outro lado, o questionamento levantado por nós neste estudo se mostrou 

pertinente no contato com os participantes, indicando que a problemática da escolha 

profissional não se resolve no momento da orientação profissional. Muitas vezes a 

profissão escolhida naquele momento não é concretizada por diversos motivos, como os 

determinantes sociais, as oportunidades surgidas ao longo da trajetória e a própria escolha 

do sujeito, que dinamicamente se modifica no contato com diversos novos elementos que 

surgem em sua história. Nesse sentido, concordamos com Bastos (2005) que afirma que 

entre a escolha profissional realizada e a efetivação da mesma, há um caminho repleto de 

fatores condicionantes que podem interferir na realização do curso ou da profissão 

desejada. Assim como autora, em seu estudo com alunos do ensino médio, constatamos 

que o fato de terem estudado em escola pública, necessitarem trabalhar para auxiliar em 

casa ou ao menos responsabilizarem-se por si próprias, e a falta de condições de algumas 

delas para pagar um cursinho pré-vestibular ou uma universidade privada, influenciou na 

concretização das primeiras escolhas, as quais precisaram ser forjadas de acordo com as 

necessidades e possibilidades. 

De todos esses fatores que se relacionam produzindo trajetórias diferentes daquelas 

planejadas na adolescência, os determinantes sociais se apresentam nesta investigação 

como o fator mais relevante para a produção de percursos diferentes daqueles projetados 

na orientação profissional. Como já foi mostrado durante todo este estudo, quando os 

determinantes são demasiado contundentes e surgem bloqueando os percursos 

profissionais, algumas vezes a atitude tomada é de aceitação e resignação. Naquele 

momento talvez esta seja a melhor estratégia de enfrentamento vislumbrada contra uma 
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realidade tantas vezes tão severa. Mas isso não significa necessariamente desistir da 

caminhada, apenas permitir uma parada para pegar novo fôlego e assim continuar o 

percurso. 

Com isso não queremos cair na mentalidade liberalista e defender que aquele que 

luta contra as adversidades sempre vence. Não acreditamos que esta afirmação simplista 

contenha uma verdade absoluta e muito pelo contrário, defendemos que a sociedade deve 

oferecer condições mais justas e equânimes para que todo e qualquer cidadão tenha as 

oportunidades necessárias para melhorar suas condições de existência. Nas histórias 

coletadas para este trabalho pudemos ver que alguns determinantes não puderam ser 

superados, ainda que tenha havido muito esforço particular e familiar na luta por uma vida 

melhor.  

Quanto à liberdade de escolha, podemos afirmar como já defendido pelos autores 

utilizados neste trabalho (S. Bock, 2008, 2001; Borges, 2012; Dias e Soares, 2012; Melo-

Silva, Lassance e Soares, 2004), que não houve liberdade total em nenhum dos casos 

estudados. Para aqueles que tinham boas condições financeiras, as quais ampliaram a 

possibilidade de escolha, houve o limite da influência familiar, que se impôs de forma tão 

contundente quanto qualquer outro determinante social que imperou na vida daqueles que 

poucas condições tinham. Para aqueles que não dispunham de condições socioeconômicas 

favoráveis, que tiveram poucas oportunidades em termos educacionais, pequeno acesso aos 

bens culturais da humanidade, certamente as escolhas e o domínio sobre a própria trajetória 

foram afetados na mesma proporção em que diminuíam as oportunidades. Alguns dos 

sujeitos pouco puderam escolher, tiveram que aceitar de bom grado as oportunidades que 

surgiram. Desse modo, concordamos com S. Bock (2001), quando afirma que em maior ou 

menor grau a escolha é sempre multideterminada, sendo impossível falarmos de liberdade 

absoluta. 

Por outro lado não podemos negar que há uma subjetividade atuante em cada 

trajetória, que escolhe, que se impõe mesmo nas adversidades. Pelas estratégias que cada 

participante utilizou para modificar o próprio percurso, percebemos que cada sujeito é 

único em seu modo de encarar a realidade, de enfrentar as dificuldades, de lutar contra as 

determinações sociais, sendo assim, irredutível a um simples reflexo da sociedade. Desse 

modo, corroboramos as afirmações de Dias e Soares (2012), Silvio Bock (2001; 2008), 

entre outros autores, de que as escolhas são sempre realizadas sob a articulação do desejo, 

da subjetividade do sujeito, em relação com o meio, com a realidade concreta, que 

dialogam produzindo escolhas possíveis. 
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Também percebemos através deste estudo o quanto as oportunidades sociais, 

educacionais e econômicas disponíveis para a classe trabalhadora aumentaram nos últimos 

anos. Em análise do genoprofissiograma das participantes notamos que até a geração de 

seus pais nenhum familiar havia tido acesso ao ensino superior. Na geração das 

participantes, ou seja, levando em conta seus irmãos e primos, houve um considerável 

aumento do número de anos de estudo, sendo que todas as famílias pesquisadas possuem 

hoje membros com formação de nível superior. 

Cabe ressaltar ainda que iniciar nossa análise pelo processo de orientação 

profissional se mostrou eficaz para a condução deste estudo. Isso porque acreditamos ter 

podido entrar em contato com a integração realizada pelo sujeito de seu passado, presente e 

sua visão prospectiva naquela ocasião, tendo esse se tornando um importante instrumento 

para a compreensão das trajetórias profissionais empreendidas. 

Quanto às limitações deste trabalho, apontamos o fato de não ter sido possível a 

participação de um grupo mais diferenciado, tal como pretendido no início do trabalho, 

uma vez que por amostra intencional não foi possível a obtenção de sujeitos suficientes 

para o estudo. Ainda, o fato de terem participado apenas sujeitos do sexo feminino, o que 

pode ter reduzido o alcance dos resultados. Outra limitação pode ter sido o recorte 

utilizado, sendo que um estudo de trajetórias com maior tempo de percurso profissional 

permitiria uma compreensão mais ampla das relações por nós analisadas. E finalmente, a 

preferência dos participantes em realizar as duas etapas do trabalho, entrevista e construção 

do genoprofissiograma no mesmo encontro, o que pode ter prejudicado a qualidade da 

informação na segunda técnica, pelo cansaço das participantes ocasionado pelo longo 

período das entrevistas. 

Apesar da limitação apontada quanto ao uso do genoprofissiograma neste trabalho, 

cabe ressaltar que este se mostrou um instrumento eficiente para a produção de 

informações sobre a vida familiar e socioeconômica das participantes, as quais não teriam 

surgido ou teriam sido tratadas de modo menos detalhado se fosse utilizada somente a 

entrevista aberta. 

Para finalizar, reafirmamos a importância de que o programa de orientação 

profissional da UFSJ, bem como todos os demais programas oferecidos pela universidade à 

população sejam avaliados de forma regular a fim de que o serviço prestado à sociedade 

possa estar em constante desenvolvimento, buscando-se sempre oferecer um serviço de 

qualidade aos usuários. Especificamente no caso do programa de orientação profissional, 

podemos afirmar que os resultados apontam para a relevância de uma avaliação deste 
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serviço, visto que nenhum estudo foi realizado até o momento tendo como objeto esse 

programa. Também pela importância de se adequar às novas tendências em orientação 

profissional, tais como, o trabalho em grupos, que oportuniza a troca de experiências e o 

alcance de um maior número de participantes. Além desses aspectos, vale ressaltar a 

relevância de uma priorização de reflexões sobre o mundo do trabalho, os determinantes 

sociais e as influências sofridas durante o processo de escolha, cujo reconhecimento se 

torna essencial para uma escolha mais consciente e, por conseguinte, mais honesta e 

adequada a cada participante. 
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ANEXO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

TERMO DE ESCLARECIMENTO 

 

Você está sendo convidado a participar do estudo “A escolha e as trajetórias 

profissionais de ex-participantes de um programa de orientação profissional”. O objetivo 

desse estudo é investigar como se deu o percurso de formação e/ou profissional de pessoas 

que participaram do programa de Orientação Profissional da UFSJ. Os avanços nesta área 

ocorrem através de estudos como este, por isso a sua participação é importante.  

Caso você aceite participar, será necessário que você permita a análise dos 

materiais gerados no processo de Orientação Profissional vivido por você. Será necessário 

também, submeter-se a entrevistas individuais. Não será adotado nenhum procedimento 

que lhe traga qualquer desconforto ou risco à sua vida. Você poderá ter todas as 

informações que quiser e poderá não participar da pesquisa ou retirar seu consentimento a 

qualquer momento, sem qualquer prejuízo. Pela sua participação no estudo, você não 

receberá qualquer valor em dinheiro, mas terá a garantia de que todas as despesas 

necessárias para a realização da pesquisa não serão de sua responsabilidade. Seu nome não 

aparecerá em qualquer momento do estudo. 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO 

 

 

Eu, ___________________________________________________________, li e/ou ouvi 

o esclarecimento acima e compreendi para que serve o estudo e quais procedimentos a que 

serei submetido. A explicação que recebi esclarece os riscos e benefícios do estudo. Eu 

entendi que sou livre para interromper minha participação a qualquer momento, sem 

justificar minha decisão. Sei que meu nome não será divulgado, que não terei despesas e 

não receberei dinheiro por participar do estudo. Eu concordo em participar do estudo. 

 

São João Del-Rei, ____/____/_______ 

                                     (Data) 

 

 

_______________________________                             ______________________ 

Assinatura do voluntário                                                    Documento de identidade 

 

 

_______________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

 

 

Telefone de contato do pesquisador: (37) 9918-8568. 

 

Em caso de dúvida em relação a este documento, você pode entrar em contato com a 

Comissão Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade Federal de 

São João del-Rei – cepes@ufsj.edu.br / (32) 3379-2413. 

 


