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 “Tudo tem ou bem um preço ou bem uma dignidade.  

Podemos substituir o que tem um preço de seu equivalente.  

Em contrapartida, o que não tem preço e, pois, não tem equivalente  

é o que possui dignidade”  

(KANT, [1785], p. 116). 
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RESUMO 
 
 
CONDE, Diva Lúcia Gautério. Escolha Profissional Na Contemporaneidade: Caminhos 
Possíveis. Rio de Janeiro, 2012. Tese (Doutorado em Psicossociologia de Comunidades e 
Ecologia Social. Programa EICOS)–Instituto de Psicologia, Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, Rio de Janeiro, 2012.    
 
 

Esta pesquisa teve como objetivo investigar de que modo os jovens respondem às 

questões hoje colocadas quanto à escolha de uma profissão. O tema é considerado uma das 

principais problemáticas da juventude, desde o século XX, pois articula os jovens ao mundo 

do trabalho e ao seu futuro, desde a Modernidade.  Nesta perspectiva subjetividade e profissão 

se entrelaçam na construção de uma identidade ocupacional, como propôs Rodolfo 

Bohoslavsky, em seu estudo sobre orientação de vocações. Entretanto,  autores como Dany-

Robert Dufour, Jean-François Lyotard, Richard Sennett e Robert Castel, assinalaram que a 

contemporaneidade trouxe um processo contínuo de mudanças na vida social, que atinge, a 

meu ver, questões do mundo do trabalho. Partindo das análises destes autores, indago de que 

modo os jovens enfrentam a temática da escolha de uma profissão, hoje. Neste estudo foi 

realizada uma pesquisa de campo  com estudantes de  nível médio, em duas escolas públicas 

da rede federal de ensino, na cidade do Rio de Janeiro. A pesquisa apontou questões 

relevantes quanto à escolha profissional, indicando ali mudanças  observadas no campo desta  

problemática.   

 

Palavras-chave: Escolha profissional. Trabalho e juventude. Identidade ocupacional.     
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ABSTRACT 
 
 

CONDE, Diva Lúcia Gautério. Escolha Profissional Na Contemporaneidade: Caminhos 
Possíveis. Rio de Janeiro, 2012. Tese (Doutorado em Psicossociologia de Comunidades e 
Ecologia Social. Programa EICOS)–Instituto de Psicologia, Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, Rio de Janeiro, 2012.    
 
            This research aimed to investigate how young people to the issues raised   today 
regarding   the choice of a profession. The theme is considered one of the main problems 
Of youth, from the twentieth century, it articulates the youth to the world of work and its 
future, from Modernity. In this perspective and subjectivity intertwine profession in building a 
occupational identity, as proposed Rodolfo Bohoslavsky, in this study on direction of 
vocations. However, authors such as Dany-Robert Dufour, Jean-François Lyotard, Richard 
Sennett and Robert Castel, noted that the contemporary brought a continuous process of 
change in social life, which affects, in my view, questions of the working world. Based on the 
analyzes of these authors, I inquired how young people face the issue of choosing  a 
profession today. This study was conducted field research with high school students in two 
public schools of the federal education in the city of Rio de Janeiro. The survey showed 
relevant issues regarding career choice, indicating there in the field of this problem.  
 

 

Keywords: Choice professional and youth work. Occupational  identity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Pode-se dizer que no âmbito das grandes transformações trazidas na Modernidade, as 

crenças na potência da razão, para explicar e dominar a natureza, e no progresso, como 

finalidade última do processo social,  o exercício de uma profissão ganhou a um só tempo o 

sentido de elo entre indivíduo e sociedade.  Trabalhar atingindo o melhor de suas capacidades 

e contribuir para o bem-estar de si, do grupo mais próximo e da sociedade, passou a ser o 

sentido mais expressivo do trabalho humano. Houve um redimensionamento no papel do 

trabalho, que ganhou positividade, e passou a ser a principal força social no capitalismo 

industrial, então em afirmação. A centralidade do trabalho se instalou ao longo da 

Modernidade, como o principal valor da vida humana.          

Para os jovens, escolher uma profissão passou a representar uma operação de intensa 

responsabilização individual, frente a si mesmo, ao grupo social mais imediato, como a 

família, e à sociedade, em geral. Para as famílias o tema foi ganhando grande relevância desde 

então, trazendo para si, de certa forma, parte da responsabilidade pela escolha, ao considerar 

que lhe cabia o papel de orientação para a vida futura de seus filhos.  

No longo percurso decorrido até aqui, mudanças ocorreram no trabalho.  Da 

Modernidade para cá o trabalho ganhou tal densidade social, econômica e política, que 

constituiu por si o Mundo do Trabalho.  Este se compôs como uma esfera social com 

princípios, valores, legislação própria, pesquisas sobre tecnologias para a produção, registro e 

estudos sobre doenças profissionais, estudos sobre exigências pessoais para o exercício de 

uma profissão, sobre educação profissional e qualificação profissional, entre muitos outros 

temas que passaram a fazer parte das economias e do cotidiano das pessoas.     

Este estudo se organiza em torno da questão “quais os sentidos da escolha de uma 

profissão na contemporaneidade”? Esta questão pode ser compreendida como um 

desdobramento daquela que se constituiu como a mais instigante pergunta feita a um jovem, 

desde certamente o início do século XIX, ganhando ampla disseminação a partir da primeira 

década do século XX: “Que profissão você pretende seguir?”, que é sobre sua escolha 

profissional. Ela pode, de início, ser considerada como a principal questão sobre a própria 

existência, frente à qual se viram colocados os jovens desde então. 

 A um só tempo ela expressou alguns dos principais temas que davam sentido á vida 

humana e que o século XX herdou da Modernidade: a possibilidade de escolha como uma das 
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afirmações da liberdade do indivíduo; o direito à realização pessoal, enquanto portador de 

características e interesses pessoais que mereceriam ser plenamente experenciadas; a 

participação no mundo do trabalho organizado enquanto o modo esperado de provimento 

material da vida; a possibilidade de progredir pessoalmente e contribuir para o progresso de 

todos, participando integralmente do grande processo de produção de bens materiais e 

imateriais; o desenvolvimento, através do exercício de uma profissão, de uma identidade 

socialmente compartilhada, com a possibilidade de reconhecimento social em decorrência da 

profissão exercida, para ficar aqui com alguns. Com a afirmação do individualismo e da 

razão, na Modernidade, o exercício de uma profissão ganhou uma autonomia que permitiu 

pensá-la como um modo de ser no mundo. Com a adoção de uma profissão vinha um   certo 

modo de viver e de ser, no qual valores, atitudes e mesmo características pessoais eram 

socialmente atribuídos, com diferenciadas possibilidades de contribuição e relevância social, 

bem como de progresso pessoal. Pode-se dizer que na Modernidade seguir e exercer uma 

profissão deslocou para o indivíduo a responsabilidade por sua vida e seu futuro, o que fez 

com que o momento da escolha profissional ganhasse contornos cruciais. Nestas relações a 

afirmação da ideia de contribuir ativamente para Progresso, tanto como produtora como 

quanto beneficiária, passa a ser um imperativo para toda a humanidade, fortalecendo a 

autonomização do indivíduo frente a suas escolhas e seu futuro. 

Da Modernidade para cá, profundas mudanças políticas constituíram os Estados 

Nacionais, e todo o aparelho de gestão social, e a economia pautada na produção industrial se 

afirmou em torno dos princípios do liberalismo e seu acento em torno do fazer individual. As 

instituições ganharam corpo próprio na regulação da vida em sociedade, criando, em síntese, 

uma  certa  dinâmica para além do indivíduo e sua relação com as profissões.  

 Segundo Valle (2005) “Essa é, pois, a grande novidade introduzida pela 

Modernidade: que o trabalho - e, muito particularmente, o trabalho industrial, tenha se 

estabelecido como referência absoluta para todas as atividades da vida”. O mundo do trabalho 

se constituiu como uma das principais esferas sociais por onde passou a circular a vida 

humana, e a escolha de uma profissão passou a representar a parte inicial do estabelecimento 

de um dos mais importantes laços sociais que uma pessoa poderia construir.  Bauman (2001, 

p. 57) expressou a força que o trabalho organizado em torno do exercício profissional tomou 

na Modernidade, dizendo que o trabalho, por onde este exercício se materializava, assumiu 

“[...] um papel principal, mesmo decisivo, na moderna ambição de submeter, encilhar, 
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colonizar o futuro, afim de substituir o caos pela ordem e a contingência pelo previsível (e, 

portanto, controlável) sequência de eventos”.  

Neste quadro, os sentidos de realização pessoal, de garantia da manutenção da vida 

pessoal e familiar, de contribuição para o desenvolvimento social e o almejado progresso para 

todos foram rapidamente associados ao exercício profissional, como sendo mais que marcos 

identitários dos indivíduos, marcos socialmente construídos, nos quais a sociedade moderna 

se reconhecia em um corpo complexo de diversas ações empreendidas pelo progresso, com  

vistas ao alcance do bem comum. A Modernidade inaugurou via trabalho socialmente 

organizado, por empresas e instituições, legislações específicas, planos salariais e de carreira, 

um universo que passou a significar o mundo do adulto, dos responsáveis, dos construtores da 

sociedade. Tributárias das corporações profissionais, amplamente fortalecidas nas economias 

pré-industriais, as profissões se autonomizam na Modernidade, vinculadas diretamente ao 

sistema produtivo, via contratos de trabalho ou não, como nas chamadas profissões liberais, 

onde os profissionais prestavam serviços á população ou a setores sociais organizados. Os 

avanços na produção industrial e na produção de conhecimentos tiveram, na primeira metade 

do século XX, o cenário de afirmação destes sentidos. 

Neste período, na virada do século XIX para o século XX, a questão da escolha 

profissional passou a ser considerada como uma questão social, para além de decisão 

puramente individual, com a criação de centros para orientação profissional. Além disso, ela 

passou a ser um dos objetos de estudos de uma ciência então jovem, a Psicologia. O interesse 

pelo tema, além de retomar o conceito de vocação, ressignificando-o de seu sentido inicial 

como vocare, um chamamento para a vida religiosa para uma variável humana capaz de ser 

previamente conhecida, produziu novos constructos, como aptidão, interesse, bem como 

sustentou o desenvolvimento de um campo de pesquisa específico, a psicometria, no qual se 

buscava construir instrumentos capazes de realizar a medição das variáveis humanas.  As 

relações dos indivíduos com as profissões passaram a ser mediadas por um saber, que ao 

mesmo tempo se voltou para o indivíduo, investigando suas habilidades e características 

pessoais, e para o mundo do trabalho, procurando identificar a profissão a ser realizada no 

futuro, empregando como parâmetro de seu prognóstico, o bom desempenho profissional, a 

produtividade.  

 Para Naville (1975) não se pode exatamente afirmar que os centros de orientação 

profissional, que começam a ser fundados na Europa e nos EEUU, a partir de 1902, tivessem 

como objetivo o bem-estar dos jovens. Para este autor tratava-se, desde então, de atender às 
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novas demandas de trabalho, que não cessavam de se colocar, desde a primeira revolução 

industrial, encaminhando-lhes os jovens. Não surpreende que no Brasil o registro de primeiro 

centro de orientação profissional esteja associado à educação profissionalizante aos jovens 

estudantes do Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, em 1924, segundo Carvalho (1995, p. 

33). Ainda, segundo a autora, em 1930, foi criado um serviço de seleção, orientação e 

formação de aprendizes candidatos aos cursos que formavam os profissionais para os 

trabalhos realizados na Estrada de Ferro Sorocabana. Foi com a finalidade de saber se o 

jovem à sua frente seria um bom profissional, trabalhador em setores administrativos, ou 

operacionais, que tais centros foram organizados. Tal critério, para Naville (1975), é 

construído no compromisso com os interesses dos setores da produção capitalista, e é por isto 

que o autor argumenta que a orientação para profissões que se disseminou junto aos jovens, 

acabou exercendo um papel de seleção para o trabalho, antes mesmo que a então Psicologia 

Industrial, como começou a ser conhecida a psicologia voltada para o trabalho, estivesse em 

prática. O bem estar dos jovens estava vinculado indissociadamente às demandas de 

trabalhadores e atividades que o setor de produção apresentava.   

 Se por um lado a primeira metade do século XX viu surgir, com o intenso 

desenvolvimento tecnológico, uma infinidade de novas profissões e postos de trabalho, 

aumentando aparentemente em muito as possibilidades de escolha, por outro, parece que as 

tensões que se colocam frente à escolha de uma profissão não diminuíram. No estudo de 

campo realizado como uma das etapas deste trabalho, uma das jovens entrevistadas, ao ser 

indagada sobre o que era profissão, antes de apresentar uma definição, exclamou “Estamos 

falando do resto da minha vida”. Profissão e modo de viver aparecem ainda profundamente 

enlaçados e a escolha de uma profissão  realizada em meio a inúmeras questões. 

 Na segunda metade do século XX, na passagem da sociedade do trabalho para a 

sociedade do conhecimento, da definitiva transformação social trazida pelo avanço das 

tecnologias de informação, do recuo do capitalismo industrial frente ao capitalismo 

financeiro, da submissão das economias nacionais frente à mundialização econômica e da 

reafirmação política do liberalismo enquanto princípio de organização social, em um formato 

radicalizado, o ultraliberalismo como o nomeia Dufour (2007), criaram as condições para a 

emergência de mudanças relevantes no indivíduo da pós-modernidade.  O mercado, sendo 

considerado a principal força de regulação da vida, trouxe para campos antes tratados como 

bens que transcendiam cada indivíduo, a admissão da mercantilização, e das propriedades das 

mercadorias, para as mais variadas áreas da vida. Com isso, pode-se dizer que as questões que 
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os jovens contemporâneos se colocam, repetem as que foram colocadas pelos jovens no início 

do século XX?  Como vêm os jovens a escolha profissional?  

A partir dos anos 1970 um outro mundo do trabalho se constituiu. Sennett (2001) 

apresentou um quadro expressivo destas mudanças, em A Corrosão do Caráter, sua pesquisa 

com trabalhadores ingleses nos anos 1990. Entre as principais marcas das relações entre 

profissionais e suas atividades laborativas, encontradas pelo autor, estava a perda do sentido 

identitário com o trabalho. Esta perda ocorreu pelo fato da ação profissional, no nível de 

educação fundamental ou média, por prescindir cada vez mais da expertise pessoal pelo 

emprego de novas tecnologias de automação. Os danos para os profissionais com formação 

superior, foram associados à contínua mudança a que estão submetidos, tanto de tarefas como 

de equipes das quais participam, que continuamente redesenham o trabalho a ser feito e as 

posições pessoais que cada um assume dentro dos grupos de trabalho, exigindo que novos 

vínculos interpessoais sempre precisem ser estabelecidos.  

 Ainda segundo o autor as mudanças em curso nas relações de trabalho no capitalismo 

flexível seriam marcadas pela substituição de relações estáveis de apropriação do fazer laboral 

por relações de tipo descartável, não só no uso de tecnologias como também de pessoas. Neste 

novo capitalismo, pessoas e tecnologias têm participação frequentemente indiferenciadas no 

alcance do produto final, o que teria como efeito de subjetividade uma “despersonificação” 

ou anulação do sujeito como autor do trabalho. Neste processo de subjetivação do 

“capitalismo flexível” para Sennett (2001) se estabeleceria um conflito entre esta 

subjetividade de “despersonificação” do trabalho no mundo contemporâneo e a subjetividade 

construída no capitalismo industrial da modernidade. Nas suas palavras: "A experiência do 

trabalho ainda parece intensamente pessoal. Essas pessoas são impelidas a interpretar seu 

trabalho como refletindo sobre si mesmas, como indivíduos" (SENNETT, 2001, p. 83). A 

mudança sempre eminente certamente pode ser considerada um dos principais vetores para o 

advento do  contexto social ao qual Bauman (2001) chamou de modernidade líquida, no qual 

novos sentidos para o trabalho vêm sendo construídos.  

Em um estudo sobre as relações dos jovens brasileiros com o trabalho, Guimarães 

(2005) analisou os dados da pesquisa nacional Perfil da Juventude Brasileira, conduzida no 

Instituto Cidadania, da Fundação Perseu Abramo, em São Paulo, com jovens entre 15 e 24 

anos, realizada em meados de 2003, aponta  a centralidade que as questões ligadas ao trabalho 

assumem para os entrevistados. A autora toma como objeto de sua análise pesquisar os 

sentidos que o trabalho assume para os jovens seja enquanto um valor, enquanto uma 
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necessidade, enquanto um direito.  Para Guimarães, o trabalho enquanto um valor ocupa hoje 

um lugar secundário na percepção dos jovens, já que apenas 6% dos entrevistados indicaram a 

"dedicação ao trabalho", na hierarquia dos valores sociais a serem priorizados. Este percentual 

se altera expressivamente quando são indagados sobre suas preocupações: os jovens apontam 

o "desemprego" como o principal problema da nação. Com tais dados a autora levanta a 

hipótese de que é principalmente pela possibilidade de não obtenção de trabalho, pelo não 

alcance da condição de trabalhador, que o tema trabalho ocupa a posição de centralidade entre 

os jovens. Se o "não trabalho" constitui uma tensão tão expressiva entre os jovens, trabalhar 

reúne, por sua vez, várias outras questões: as que se referem ao mundo do trabalho, 

tradicionalmente situadas fora do indivíduo, assim como as depositadas no próprio indivíduo, 

como suas habilidades, sua capacidade, suas características pessoais, sua vocação. 

 Neste estudo se considera e concorda com os autores em que a contínua possibilidade 

de mudança, na contemporaneidade, desfez os laços que permitiam a construção da vida em 

torno do trabalho enquanto um projeto de vida, enquanto uma promessa de progresso pessoal 

e social. 

Dufour (2007) estuda a repercussão destas mudanças na subjetividade contemporânea 

ao analisar as relações do indivíduo com seu entorno social, político, econômico. Ele 

identifica um indivíduo radicalmente centrado em si mesmo, que pautado pelo laissez faire 

liberal, não só não tem encontrado barreiras para a afirmação de seus interesses, como tem 

sido estimulado, pela ideia de consumo que organiza as sociedades contemporâneas, a 

orientar-se para a busca, sem limites, de atendimento ao que considera suas necessidades, seus 

interesses, seus desejos.  Na sociedade de consumo o consumo deve ser continuamente 

renovado, Esta volatilidade das mercadorias se estendeu a todas as dimensões humanas: 

afetos, valores, crenças, instituições, se inserindo como prática no cotidiano. Para Castel 

(2009) o  quadro que acompanhou estas mudanças no mundo do trabalho foram severas, 

acompanhadas pela supressão de postos de trabalho, ocasionando o desemprego de 

trabalhadores, bem como a precarização de uma infinidade de outros.  

  Desta forma, tem-se duas condições sociais nas quais o trabalho tem se inserido. Na 

primeira, ao longo da Modernidade, aquela em que ele se inseriu em um contexto onde regras 

compuseram sistemas simbólicos, socialmente partilhados. O trabalho tal como ainda é 

possível ser pensado hoje, foi indissociável da afirmação do capitalismo industrial, e do 

conjunto de elementos que isso significou: a afirmação das habilidades como condições 

pessoais favorecedoras para o trabalho; o advento de legislação própria, para regular as 
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relações trabalhistas; a construção de perfis profissionais no pertencimento a grupos de 

profissionais específicos, o reconhecimento social a partir da profissão exercida, entre outros. 

O trabalho realizado no âmbito de uma profissão assumiu crescentemente a centralidade de 

todo o processo social. Todas as possibilidades de obtenção de autonomia pessoal passaram a 

estar relacionadas ao exercício de uma profissão. “O que você vai ser quando crescer?” foi a 

pergunta que colocava as criança na vida dos adultos, e que marcou que “ser adulto” é exercer 

uma profissão. Ser adulto, prover financeiramente a si mesmo, constituir uma família, ter 

autonomia para conduzir sua própria vida, foram possibilidades necessariamente acessíveis 

através do exercício de uma profissão, desde a infância.  É nesta condição que o trabalho 

exercido através de uma profissão constituiu o elemento social em torno do qual se 

organizaram todas as demais relações sociais, assumindo a centralidade na vida das pessoas, 

como o espaço de interseção dos demais sistemas simbólicos, importando destes, regras de 

funcionamento como a distribuição das relações em uma hierarquia de poderes, relações de 

transmissão de saber; valores organizadores da vida em coletividade, entre outras. As 

condições de trabalho refletiriam desta forma, todo o processo de organização da sociedade 

ocidental, em pleno processo de urbanização, criando espaços diferenciados de ocupação e 

funcionamento.  O trabalho organizado em empresas ou instituições compôs um elemento 

importante no cotidiano das cidades, ele próprio espaço de regras específicas, que se 

articulavam com o ordenamento das cidades. O valor que o trabalho não só trouxe para o 

campo das profissões um conjunto de regras de funcionamento, mas também as humanizou. 

Os perfis profissionais constituíram por assim dizer, humanizações, onde traços ou 

características humanas formataram um fazer profissional específico. Trabalhar nesta ou 

naquela profissão passou a significar dispor de um repertório de comportamentos, atitudes, 

valores, que coincidiam com aquela profissão. Escolher uma profissão passou a ser também 

escolher um modo de como ser uma pessoa.  

Para Rodolfo Bohoslavsky (1987) um jovem ao escolher uma profissão, escolhe ser 

como alguém. Em suas palavras, ninguém escolhe ser engenheiro, enquanto uma aplicação 

prática da área profissional Engenharia, e sim ser como alguém que é engenheiro, a quem teve 

acesso por conhecimento pessoal, ou por informações que circulam histórica e socialmente.  

Para o autor, escolher uma profissão significa escolher um modo de vida no futuro. Em seu 

auxílio, os jovens puderam contar com os rumos que o próprio mundo do trabalho, no 

capitalismo industrial, tomava. A diversificação das profissões, a lógica de mercado e sua lei 

de oferta e procura sendo transposta para o mundo do trabalho, a valorização social e cultural 
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das profissões, a oferta e as possibilidades de acesso a centros de formação, os progressos 

obtidos no campo da produção de conhecimento e de tecnologias, a associação entre profissão 

e mobilidade social, as aspirações familiares, constituíram um conjunto de elementos que 

passaram a fazer parte indissociável da escolha de uma profissão, a partir do século XX.  

Na segunda condição, o trabalho deve ser compreendido no âmbito da organização 

social contemporânea, ou pós-moderna, com as marcas de desregulamentação que desde os 

anos 70 são a sua face mais expressiva e que vêm modificando as relações sociais, em todos 

os campos onde elas se dão, como argumenta Dufour (2007). Para o autor é na radicalização 

do laissez-faire que se vê a face mais expressiva da pós-modernidade. No mundo do trabalho, 

que desde a modernidade vinha sendo a principal referência de organização da vida em 

sociedade, constituindo por si um sistema crescentemente complexo, um mundo, afinal, os 

discursos construídos em torno da flexibilização passaram a enunciar outras relações. 

Flexibilizar quanto ao local de realização do trabalho, com as possibilidades de trabalho on 

line, à distância dos centros de direção e dos espaços físicos onde se dava o trabalho, as 

fábricas e empresas; flexibilizar quanto ao seu próprio projeto de participação no trabalho, 

apresentando disposição para ocupar não mais um cargo, mas um posto de trabalho, que pode 

variar de acordo com as necessidades empresariais; flexibilização dos direitos trabalhistas, 

acumulados desde a modernidade, e que constituíram uma parte importante do sistema 

jurídico, no ocidente. Neste cenário de quebra de regras, ou de desregulamentação do mundo 

do trabalho, a pergunta que orienta este estudo diz respeito exatamente a que referências a 

escolha de uma profissão se reporta na contemporaneidade.  

Se o processo de desregulamentação implicou na diluição das regras que construíram 

os sistemas simbólicos que organizavam a vida, tanto no plano individual, como em 

sociedade, como os jovens estão escolhendo as profissões que devem assumir no futuro?  Esta 

é uma questão central, pois se não se encontram referências históricas ou culturais que 

ancorem as escolhas no presente, pode-se supor que ela intervém efetivamente no processo de 

planejamento social mais amplo, no que se refere à proposição de mecanismos de formação 

de profissionais.  Se na modernidade escolher uma profissão poderia significar escolher uma 

forma de viver no futuro, e se do futuro se esperava sempre o progresso, o melhor, quais são 

os sentidos que escolher uma profissão tem hoje para os jovens? Que caminhos eles estão 

percorrendo neste momento de suas vidas?   

Este estudo traça como seu caminho, inicialmente, no segundo capítulo, pensar que 

relações constituem a cena contemporânea onde se inscreve o mundo do trabalho na 
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contemporaneidade, onde as profissões existem e ganham sentido para o conjunto humano ao 

qual se dirigem e que o compõem, refletindo sobre como se configura na contemporaneidade 

a construção dos laços sociais produzidos em torno das relações entre escolha profissional - 

mundo do trabalho. Aqui se objetiva pensar os sentidos tomados pelo exercício de uma 

profissão na Modernidade, enquanto atividade distinguida por formação especializada, 

apropriação de um saber socialmente reconhecido, o comprometimento com o bem-estar 

social, a produção de uma identidade ocupacional, com traços e características específicos, e o 

desenvolvimento do sentimento de pertencimento a um coletivo social específico. Em 

contraposição, na pós-modernidade, a ênfase na formação generalista, na abertura para uma 

contínua renovação de saberes, a flexibilidade como principal condição para o trabalho, e o 

enfraquecimento, a diluição da ideia de coletividade mais próxima, que representaria um 

coletivo profissional, com suas exigências e perfis profissionais previamente traçados. Neste 

capítulo, são tomadas como referência as profissões de formação universitária, enquanto 

expressões da produção de conhecimento humano sobre os diversos campos para os quais se 

voltou – a natureza, a sociedade, o homem, e que são alvo dos conflitos e dúvidas em torno 

das quais giram os jovens em sua escolha profissional.  

 No terceiro capítulo, após uma breve revisão das proposições da Psicologia para a 

orientação profissional, articulando-as, em um primeiro momento, com a perspectiva de 

Pierre Naville sobre as práticas de orientação para escolha profissional, que se organizam a 

partir do início do século XX. Aqui também se examina a concepção de Rodolfo Bohoslavsky 

para o processo de escolha de uma profissão. 

No quarto capítulo se examinam as mudanças no mundo do trabalho e na 

subjetividade na contemporaneidade, tomando como base de análise as pesquisas de Dufour, 

Sennett, Bauman e Castel, entre outros.  São autores que trabalham com una perspectiva 

crítica dos tempos pós-modernos. Não em nome de um saudosismo das regras vitorianas que 

restringiram deslocamentos, ações, criatividades, como coloca Dufour, mas em nome de suas 

responsabilidades como estudiosos, ao apresentar porque à Filosofia cabe analisar o seu 

entorno: “Mas há outra razão pela qual a filosofia aqui se encontra convocada é precisamente 

porque essas mudanças afetam aquilo sobre o que ela repousa e sem o que não existiria: o 

Logos e a Cidade. Assim, convém, sem tardar, inventariar suas transformações atuais.”                                                                                       

(DUFOUR, 2008, p. 14). 

 No quinto capítulo se apresentam os resultados de um estudo de campo feito com 

estudantes, de nível médio, de duas escolas públicas, na cidade do Rio de Janeiro, sobre sua 
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escolha profissional. Foi uma etapa muito rica para as reflexões que este estudo se propôs. 

Algumas falas foram surpreendentes, como a que já foi citada, nesta introdução. “Estamos 

falando do resto da minha vida” foi como ouvir ecos de uma fala proferida na Modernidade, 

em plena pós modernidade. Sabe-se que os períodos não se demarcam com pontos fixos, e 

que impliquem na homogeneidade unificadora que permita traçar “um perfil” identificador de 

um dado tempo histórico.  Existem atravessamentos, recuos, modos de funcionamento não 

linear, mas para despertar o interesse pela continuidade da leitura informo, outros jovens 

manifestaram a mesma concepção de profissão como algo que os acompanharia para o resto 

de suas vidas.  Ecos da modernidade na pós-modernidade? O estudo que segue objetiva 

oferecer alguns subsídios para uma reflexão mais profunda sobre o tema. 
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2 SOBRE O TRABALHO  

 

Este capítulo tem como proposta examinar as relações com o trabalho a partir das 

atividades laborativas sistematizadas enquanto profissões, representantes de campos de saber 

específicos, com atuação definida por práticas reconhecidas.  Inicialmente retomamos a 

análise de Sennett (2001) a respeito do impacto das mudanças produzidas pelo novo 

capitalismo, ou o capitalismo flexível, como o autor o chama nas relações dos trabalhadores 

com seu trabalho. O autor examina a problemática da construção dos laços sociais 

estabelecidos entre profissionais e suas profissões, na contemporaneidade. Recuperamos a 

ideia de laço social, no âmbito das relações com o trabalho a partir da análise que Rodolfo 

Bohoslavsky (1987) fez do processo de escolha de uma profissão pelos jovens, e do 

desenvolvimento da identidade ocupacional.  Analisando a escolha profissional por  um  outro 

viés, Pierre Naville (1975) considera que não foi em torno das questões relacionadas à escolha 

de uma profissão colocadas para os jovens, que ocorreu o surgimento de práticas de 

orientação profissional, na virada do século XIX para o século XX. Elas surgiram pela 

concorrência de muitos elementos, nos quais a subjetividade jovem teve um papel 

coadjuvante no jogo de forças sociais que desde a Modernidade se movem em torno do tema. 

Para Naville (1975), tais práticas, ao colocarem nos jovens o foco de suas ações, 

obstacularizaram a compreensão do cenário em que tal problemática se instalou: as novas 

relações sociais que foram construídas, desde a Modernidade, em função das mudanças 

radicais advindas pela afirmação do capitalismo como modo de produção hegemônico e de 

seu impacto na nova divisão social do trabalho.    

Tomando Naville como referência, e contando com as pesquisas desenvolvidas por 

Neffa (2003) sobre o trabalho, na primeira seção deste capítulo vamos rever as condições em 

que escolher uma profissão passa a se constituir uma questão para os jovens. A seguir vamos 

trabalhar sobre como esta questão foi compreendida à luz da abordagem psicanalítica 

desenvolvida por Bohoslavsky (1987).  

 

2.1 Alguns sentidos para o trabalho 
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Para Neffa (2003) não se pode falar em profissão ou considerar como trabalho as 

atividades com fins de assegurar a sobrevivência, praticadas nas sociedades primitivas, já que 

não se produziam dentro de um sistema econômico, com trocas mercantis. É a partir do homo 

sapiens, com os registros nas cavernas indicando atividades como a caça, a pesca, o fabrico e 

uso de instrumentos, de armas,  a presença de chefes dos clãs, magos, além dos próprios 

gravadores das imagens, naturalmente, que se tem informações sobre os primórdios da divisão 

social do trabalho, enquanto práticas humanas sistemáticas e orientadas especificamente para 

a produção de bens. Para Naville (1975) é provável que desde os primeiros agrupamentos 

humanos, os membros dos clãs tenham praticado a repartição das tarefas de modo a tornar 

possível seu cotidiano, marcando diferenciações entre si.  Algumas evidências etnológicas 

fazem supor que práticas no campo do pensamento mágico indicavam interesses dos pais 

quanto às atividades que desejavam para seus filhos no futuro, como a presença de amuletos, 

ou objetos que lembravam ofícios.   Neste momento ainda não se tratavam de profissões, mas 

de fazeres  diferenciados, não necessariamente em decorrência de condições pessoais, mas 

sim em função de relações de dominação e dos sistemas simbólicos que circulavam entre os 

grupos. Nestas sociedades, em uma primeira divisão social do trabalho as ações de caça eram 

atribuídas aos homens. Em outras, a responsabilidade pela colheita de raízes e frutos era das 

mulheres. Isto não teria se dado em decorrência das condições físicas claramente 

diferenciadas, e sim porque às mulheres se atribuía o princípio da fertilidade. Este argumento 

conduz ao entendimento de que o processo de diferenciação no trabalho, desde então, esteve 

muito mais associado à construção de categorias sociais, articuladas em sistemas simbólicos, 

do que a diferentes habilidades especiais.  

Nas sociedades escravocratas, onde predominavam as relações de dominação, o 

trabalho mais pesado era menos valorizado, e atribuído aos escravos.  Da mesma forma, 

diferenças raciais ou étnicas de povos subjugados, foram incluídas como critérios na divisão 

do trabalho, cabendo aos povos dominadores as atribuições mais nobres, mais próximas aos 

centros de decisão e poder. Tais grupos tendiam a ser reconhecidos socialmente como 

portadores de uma missão social especial, que os ligava ao desempenho de atividades como 

especialistas ou como comandantes. Em determinadas condições, famílias se distinguiam pela 

expertise em uma dada atividade, o que acrescentava um caráter de herança de habilidades às 

gerações que se sucediam. À  medida em que as condições de produção se desenvolviam, 

surgiram os segredos de família (NAVILLE, 1975, p. 36), como uma distinção profissional, 

fazendo com que muitos fazeres desaparecessem em função da não permanência em atividade 
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dos núcleos familiares que eram responsáveis por eles. Esta distribuição e desenvolvimento 

dos fazeres, decorrente dos processos sociais de desenvolvimento, do crescimento 

demográfico, das lutas por territórios, por dominação de grupos ou povos, foi acompanhada 

pela produção de narrativas simbólicas, como os mitos, que criavam as ficções que atribuíam 

sentido à vida humana.  

 As narrativas sobre as relações com o trabalho, especialmente as dos guerreiros, dos 

médicos que cuidavam dos feridos, dos agricultores, estão presentes desde a Ilíada e a 

Odisseia. Cercados por heroísmo, tramas de traição e coragem, os dois grandes poemas 

gregos se referem, notadamente às profissões que representam a vida cotidiana e à formação 

de exércitos e seus comandantes, nas lutas pela conquista de territórios.  Hesíodo, no século 

VIII a. C, em Os trabalhos e os dias1, narrou a existência das cinco idades ou eras, nas quais 

se desenvolveu a vida humana,  tendo como eixo as relações dos homens com o trabalho.  

Na idade do ouro, todos viviam em harmonia com os deuses, o que fazia a vida ser 

fonte de constante alegria e fartura.  A morte aconteceria ao final de uma longa existência, 

assemelhando-se a um adormecer. Na idade da prata, os homens se recusavam a crescer, 

prolongando indefinidamente sua imaturidade, fazendo apenas o que lhes interessavam, 

criando indisposições entre si.  Na idade do bronze, são novamente beneficiados pelos deuses, 

desta vez, moldados como guerreiros, nos quais se destacava a valentia, na mesma matéria de 

suas armas, mas ficaram arrogantes, sentindo-se poderosos como os deuses, e mais uma vez 

foram exterminados. A seguir, na idade dos heróis, os homens voltam a se relacionar com os 

deuses, e os feitos humanos ganham grandeza e distinção. Na quinta era, aquela 

contemporânea à Hesíodo, surge a idade do ferro, na qual as lutas e disputas exigirão mais e 

mais trabalho penoso, alcançado em meio ao sofrimento, os homens deixam de ser 

contemplados com a benevolência dos deuses, passando por seu trabalho a cuidar de sua 

própria existência. Para Hesíodo, a relação com o trabalho, inspirada no mito de Prometeu, 

ganha a dimensão do sacrifício, do empenho, do esforço, da luta pela realização e alcance da 

finalidade do trabalho, à  medida em que ele foi se afastando do convívio com os deuses. 

                                                 
1 Hesíodo era um dos filhos de pequenos proprietários agrícolas e teve sérias dificuldades com seu irmão Perses,  
na repartição da herança deixada pelos pais. O louvor ao trabalho, em lugar da ambição pela riqueza fácil, 
aparece especialmente no trecho em que ele interpela o irmão, e que pode ser encontrado em LAFER, M. C. N. 
Hesíodo. Os trabalhos e os dias. São Paulo: Iluminuras, 1990. p. 45. 
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 Prover a si com o seu trabalho, tendo seu celeiro repleto, passa a ser a grande 

recompensa, a ser alcançada por aqueles que não ofendendo aos deuses, observam os sinais 

celestes e agem com retidão, no sentido de não cometer erros.   

Segundo Neffa (2003), no período clássico, século VI-IV a.C em Atenas, em pleno 

apogeu político, o trabalho de escravos e homens livres foi crescentemente ampliado, pelo 

processo de desenvolvimento das cidades. Havia uma grande quantidade de escravos e 

meteques, os estrangeiros, e apesar disto os cidadãos também trabalhavam, ainda que 

evitassem as atividades manuais, menos nobres.  Os escravos faziam todos os ofícios e 

estavam sob o comando de um Contramestre, “que, segundo Xenofonte, devia reunir muitas 

condições: ser competente, abnegado, cuidadoso, sóbrio, ativo, moderado no amor, altivo, 

honesto y com dotes de mando” (NEFFA, 2003, p. 20, tradução nossa)2.  

Ao indicar as qualidades para o exercício do comando de grupos, Xenofonte informa 

sobre uma mentalidade, já naquele momento desenvolvida, sobre a compatibilidade ou 

adequação de atributos ou qualidades pessoais para o exercício de uma tarefa. Esta associação 

tem constituído uma informação importante dos processos sociais frente ao exercício de uma 

profissão, que culminou com os processos seletivos desenvolvidos no século XX. Nesta 

descrição o fazer profissional e as características pessoais se interpenetram mutuamente, 

constituindo o que poderia ser entendido uma terceira possibilidade de existência, o ser 

profissional. Ao indicar um elenco de atributos pessoais para o pleno trabalho do 

contramestre, Xenofonte explicita o que pode ser considerada a matriz primordial de 

pensamento que estabelece um vínculo no plano da subjetividade entre profissões e seus 

profissionais.  

Xenofonte é o autor da obra em que a palavra economia é registrada pela primeira vez, 

e seu objeto é a gestão familiar, são os deveres de provedor que pai e mãe devem assumir 

frente à família, aos servos, e a si mesmos. O trabalho organizado através de profissões ganha 

uma densidade para além do atendimento às necessidades de proteção à vida, ele alcança uma 

função de organização de coletividades, de manutenção da ordem social. Nesta época se 

diferenciam e desenvolvem muitas profissões liberais de caráter eminentemente intelectual, 

como médicos, professores, atores, dramaturgos, banqueiros, entre outras. Ela será seguida 

pelo período helenístico, marcado pela conquista de novos territórios, pelo aumento 

expressivo de escravos, e principalmente por descobertas científicas. Tais descobertas no 

                                                 
2 Tradução livre da autora para “que, según Xenofonte, debia reunir muchas condiciones: ser competente, 
abnegado, cuidadoso, sobrio, activo, moderado en el amor, altivo, honesto y com dotes de mando” NEFFA, J. C. 
El trabajo humano: contribuciones al estudio de um valor que permanece. Buenos Aires: Lumen, 2003. p. 20. 
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campo das matemáticas, da geometria, e da física, criaram as condições para a incessante 

diversificação do sistema de produção. 

Com o desenvolvimento das ciências a tradição das narrativas mitológicas começou a 

ser superada pela escrita de tratados, de relatórios, nos quais a argumentação, a demonstração, 

a comprovação, disputavam a adesão às ideias divulgadas.  Em meio à força das ideias dos 

grandes autores gregos nas quais a principal marca na divisão social do trabalho estava entre 

as atividades práticas, que se expressavam através das artes mecânicas e as atividades do 

pensamento ou artes liberais, ocorria a diversificação do trabalho em profissões, pari passu o 

próprio desenvolvimento das cidades. 

 Nas artes mecânicas o trabalho manual era o motor principal para o desenvolvimento 

das atividades profissionais, já as artes liberais resultavam da contemplação e reflexão em 

busca da compreensão e do aperfeiçoamento, livre e desinteressado, para as quais o convívio 

social, a boa educação e as capacidades intelectivas constituíam as principais condições de 

realização. Se para o mundo helênico a atividade mais nobre e mais digna correspondia à 

busca da compreensão intelectiva da vida e da realidade, e se restringia a alguns, os processos 

sociais que o seguiram impuseram o desenvolvimento de atividades laborativas que não 

cessavam de surgir para atender às demandas produzidas pelo crescimento, criando novas 

atividades ocupacionais e exigindo um número maior de trabalhadores.  

 A ideia de que o trabalho digno era livre e desinteressado não se prendia apenas ao 

fazer contemplativo e de reflexão, mas se colocava também em um patamar ético. Neste 

sentido a justificativa para que a associação do trabalho à remuneração se estabelecesse 

considerava o fazer de cada uma das artes um compromisso de prestação de um serviço que 

beneficiasse àqueles aos quais tal atividade se dirigia. A dignidade do trabalho estava, 

portanto, nos benefícios que pudesse trazer àqueles aos quais se dirigia. Platão (2000), em A 

República, no diálogo atribuído a Sócrates e Transímaco sobre o valor do comportamento 

justo, expõe o argumento de Sócrates de que as ações empreendidas pelos ocupantes de cada 

uma das artes, do governante, do médico, do piloto de navegações, são realizadas 

necessariamente com vistas a atender às necessidades daqueles a quem se dirigem.  A 

remuneração devida a cada um destes profissionais não os corrompia e se justificava, pois o 

trabalho de cada um se constituía justo porque estava voltado para o atendimento ás s 

necessidades de quem dele precisava, e não para a satisfação de si mesmo. As relações sociais 

com o trabalho alcançavam sua dimensão ética, inscrevendo-o no universo dos valores. 
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Pode-se dizer que na Grécia clássica o trabalho humano integrou-se ao universo das 

produções simbólicas por sua dimensão ética, o que marcou uma concepção de que ele ocorre 

a partir de necessidades e que está comprometido com o atendimento a esta demanda. O 

trabalho, notadamente aquele compreendido pelas artes mecânicas, não teria um valor em si, 

no sentido em que se constituiria como uma atividade autônoma da coletividade onde ocorria.  

À exceção da grande valorização dos trabalhos dos pequenos agricultores, que se 

vinculava à produção de alimentos, todas as demais atividades, os diversos artesãos e os 

comerciantes, existiam em função de uma necessidade prática.  As possibilidades pessoais de 

realização de cada ofício decorreriam de uma condição pessoal natural, quase biológica 

(NEFFA, 2003) no sentido de corresponder a uma natureza, ao que seria próprio a cada um. 

As diferenças pessoais como a força física ou a habilidade manual empreendida na 

produção dos artesãos, expressavam uma divisão de trabalho orientada menos por uma 

qualificação específica do artesão do que pela demanda do usuário do bem produzido. Este 

sim, detinha o saber sobre o produto e era quem avalizava sua qualidade, capaz de identificar 

as propriedades do bem produzido a partir de sua demanda. Pode-se dizer que o trabalho 

empreendido no campo das artes mecânicas era esvaziado de um sentido mais intrinsecamente 

humano, ou expressivo da dignidade humana, enquanto meio de realização de uma 

capacidade de operação e transformação de matérias em produtos. O desenvolvimento destas 

atividades cabia àqueles cujas relações sociais eram de servidão, e o produto deste trabalho 

agregava valor aos senhores para os quais eram feitos (NEFFA, 2003), não ao seu autor. Por 

ser incompatível com a possibilidade material de aceder à contemplação, esta sim a principal 

ação que marcava a dignidade humana enquanto atividade em busca da verdade e da beleza, o 

trabalho de fabricação dos artesãos, de transporte e negociação, dos comerciantes, de 

tratamento da terra, semeadura e colheita dos camponeses, que lhes exigiam grande esforço 

físico, embrutecendo mãos e pensamentos, ganhava o sentido de ação indigna, ainda que 

necessária. Escravos, estrangeiros e pobres, não possuíam a necessária autonomia de 

pensamento, pois precisavam trabalhar para sobreviver.   

As qualidades de distinção das performances individuais ficavam para as artes 

liberais, onde a atividade de reflexão livre e desinteressada acontecia, pondo em evidência as 

habilidades pessoais de compreensão e capacidade de expressão dos pensamentos. 

    A distribuição das capacidades para as artes mecânicas ou para as artes liberais 

entre os grupos humanos não constituía um conflito de interesses, uma vez que prevalecia a 
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ideia de existência de uma ordenação natural, que se materializava em torno da constituição e 

desenvolvimento das cidades.  

Segundo Neffa (2003), entre os romanos as relações com o trabalho manual podiam 

ser consideradas similares às que os gregos estabeleceram, ainda que não mantivessem a 

profunda clivagem entre o trabalho manual e intelectual. O desprezo pelo trabalho manual era 

menor que entre os gregos, ainda que toda a subsistência, não só da nobreza, mas de parte 

significativa da população urbana, dependesse do trabalho escravo. O trabalho intelectual, 

predominantemente voltado para a regulação das relações sociais e econômicas, através do 

ordenamento jurídico, minimizou a supremacia das grandes questões filosóficas ensejadas a 

partir do pensamento, como para os gregos, e deu início a um pensamento mais pragmático.  

Este estava voltado para os grandes temas humanos, enquanto questões práticas, 

regulamentando as novas e diversificadas relações sociais, advindas da intensificação do 

comércio, da urbanização, da produção manufatureira, da ocupação territorial.  

Para os romanos, os deuses são vinculados ao trabalho: Minerva, patrona das artes e 

das escolas, era reverenciada pelos artesãos, músicos e médicos. Mercúrio era o deus dos 

comerciantes e Marte o deus protetor da agricultura e da guerra. Entretanto não são as 

relações com o trabalho o alvo da produção jurídica romana, e sim as relações com a 

apropriação de bens passíveis de serem dispostos por seus proprietários da forma que 

quisessem.   É o direito sobre a propriedade que constitui a base sobre a qual a idéia de 

propriedade privada dará sustentação legal às instituições que virão a constituir o capitalismo.    

 

2.2 O trabalho na tradição judaico-cristã  

 

A tradição religiosa judaico-cristã tem uma concepção positiva do trabalho no sentido 

em que justificava sua existência como necessária para atender as necessidades básicas da 

vida. Antes do pecado original, a vida pode ser usufruída sem grande esforço “como se fosse 

um jogo prazeroso” (NEFFA, 2003, p. 46).  Os males associados ao trabalho posteriormente, 

não se constituíam a partir do próprio trabalho, mas das penas advindas da desobediência aos 

desígnios divinos. Por outro lado, o mandado “crescei e multiplicai-vos, encham a terra e 

dominem-na”, presente no Velho Testamento, trouxe um  outro sentido para o trabalho: uma 

ação deliberada e produtiva de ocupação de territórios.  

A vida de Jesus Cristo teria explicitado uma nova ordem de valores: filho de 

carpinteiro, a pregação em torno da pobreza e dos humildes como abençoados, trouxe para o 
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trabalho manual uma dignidade até então impensada. Ao mesmo tempo indicava a vida 

religiosa contemplativa como sendo a atividade mais nobre, à qual se subordinava a vida 

material, provida pelo trabalho manual. 

 O cristianismo, diferindo dos sistemas religiosos precedentes, procurou seus adeptos 

entre os mais pobres, os escravos, os camponeses, a população para a qual o trabalho manual 

era atribuído como uma penalidade. Ao postular a igualdade de todos enquanto irmãos porque 

filhos de Deus, não havendo diferença entre escravos e homens livres, entre os ricos e os 

pobres, o cristianismo propiciou a construção de parâmetros até então inexistentes. A 

concepção transcendente do ser humano, enquanto portador de uma alma imortal e de uma 

vocação divina retirou dos trabalhos manuais a carga negativa que os acompanhavam desde 

sempre. Logo o trabalho ganha em positividade, como um meio não só de obter o próprio 

sustento, como também permitir, através de sua ação, o afastamento de tentações. Esta 

finalidade, atribuída ao trabalho manual, surgiu especialmente nas organizações religiosas que 

se originam no cristianismo. Nelas, o trabalho na condução do cotidiano deveria estar a 

serviço da consolidação dos laços de fraternidade e da proteção da alma contra pensamentos e 

prazeres impuros. 

 A vida nos mosteiros deveria por em prática o aprimoramento da vida religiosa.  

Segundo Neffa (2003) a valorização que os beneditinos atribuíram à agricultura, ultrapassava 

sua contribuição como atividade de produção de alimentos. Ela assume um valor de obrigação 

moral, um modo de criar limites para a vontade, disciplinando-a. O trabalho no campo 

assumiu tanto um papel social, prover as comunidades, como se articulou à vida espiritual. 

Bem mais tarde os franciscanos introduzem a ideia de que não só era necessário prover os 

recursos para viver, através do trabalho manual, como ainda a vida, para ser digna, deveria ser 

dedicada e vivida em meio à pobreza. Há, desta forma, uma profunda mudança no sentido 

atribuído ao trabalho, que passa a compor com sua própria especificidade o universo 

simbólico que ordenava as relações sociais. 

 O trabalho deixava de ser uma atividade menor praticada por escravos, para  se tornar  

uma das ações que conferiam dignidade às pessoas. O trabalho manual se constitui como um 

conjunto de ações empreendidas em torno de objetivos mais imediatos, materiais, e de 

objetivos que o transcendiam, incorporando o trabalhador em um universo de valores, no qual 

os saberes e habilidades necessários ao desempenho, a qualidade e o valor da produção, são 

introduzidos no universo das relações sociais, mesmo que ainda na condição de subordinação 

ao trabalho intelectual e à vida contemplativa.  Santo Agostinho, afirma a nova qualidade do 
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trabalho manual, pois que, na vida monástica tanto ajudava a manter afastados os 

pensamentos sobre os prazeres proibidos, como criava as condições materiais para que todos 

se alimentassem a partir dos rendimentos obtidos com seu trabalho. Santo Agostinho 

distinguiu ofícios lícitos, principalmente o trabalho do campo, de ofícios ilícitos, aqueles 

realizados em função exclusivamente dos ganhos que propiciavam (NEFFA, 2003).  

Na idade média, os franciscanos introduziram a ideia de que o trabalho manual seria 

fonte de alegria, de bem-estar, e que estaria a serviço da glorificação divina (NEFFA, 2003). 

Desta forma, a tradição judaico-cristã produziu gradativamente uma mudança de sentido para 

o trabalho manual, aquele que ocupava o mais baixo grau de dignidade entre as atividades 

produtivas. O trabalho ganhou uma dimensão moral e religiosa, e passou a constituir elemento 

relevante nos sistemas simbólicos que organizavam e davam sentido à vida ordinária. Sem 

que tenha perdido seu papel de principal via de aceder à compreensão dos mistérios profundos 

que cercavam a vida, a atividade contemplativa volta a ganhar relevo com São Tomás de 

Aquino, que reafirmou a superioridade da atividade intelectual, pois ao homem fora dada a 

missão de contemplar a verdade, e a verdade transcendia o que era sensível, e estava na esfera 

do divino. Ao mesmo tempo, para São Tomás de Aquino o trabalho, inclusive o manual, 

obedecia a uma lei universal, pois fazia parte da natureza do homem. O trabalho produzido 

pelas mãos humanas é digno, e tem a função social de servir ao bem comum.  

O desenvolvimento de ofícios e profissões ocorreu ao longo desta mudança de sentido 

para o trabalho, de tripalium, castigo, a atividade sistematizada com fins do bem comum, em 

diversificação crescente. Este desenvolvimento foi seguido pelo surgimento de formas 

organizativas em torno do trabalho, as corporações de ofícios, que passaram a desempenhar 

um papel de proteção e regulamentação do trabalho livre, produzido pelos artesãos. 

 

2.3 O trabalho e as corporações  

 

Segundo Castel (2005) as corporações iniciaram sua trajetória tomando  com base  

unidades, oficinas, formadas por um mestre artesão, o mais experiente  e proprietário das 

ferramentas de trabalho, por cerca  de dois empregados, os companheiros,  e de até dois 

aprendizes.  Os empregados recebiam salários, mas dentro da formação ideal destas 

comunidades, ao longo do tempo este empregados deveriam tornar-se mestres, e constituírem 

suas próprias comunidades. As corporações profissionais se organizaram com base em dois 

principais objetivos: assegurar o monopólio do trabalho na cidade onde estavam situadas, 
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enfrentando a possível concorrência de estrangeiros, e controlar as disputas internas, entre os 

profissionais de uma mesma área de atividade.  

 As corporações passaram a exercer um forte controle sobre o trabalho fixando 

jornada; remuneração; padrões de práticas profissionais; distribuindo a produção em etapas e 

tornando cada uma delas um fazer específico, uma especialização; fixando a quantidade de 

empregados e aprendizes em cada oficina, fixando as regras da formação profissional e a de 

crianças e jovens aprendizes. Controlavam inclusive a circulação de matéria prima, 

estabelecendo regras para obtenção da mesma, e criando várias restrições impedindo que uma 

oficina comprasse por sua própria iniciativa a matéria prima de que necessitava (CASTEL, 

2005). 

As corporações vão se caracterizar por hierarquias fortemente verticalizadas, 

orientadas pela ideia do mérito profissional alcançado através da aprendizagem, e do bom 

desempenho. Segundo Neffa (2003), elas constituíram a base de um sistema de assistência e 

mutualidade entre trabalhadores, criando condições para que se desenvolvessem regras de 

negociação coletiva para a realização do trabalho,  que podem ser considerados como eventos 

iniciais de constituição de um mercado de trabalho. Além disso, as corporações, que 

alcançaram seu auge nos séculos XII e XIII, criaram a possibilidade da construção de uma 

identidade profissional, com o desenvolvimento dos sentimentos de lealdade e pertencimento  

a um coletivo de trabalho.  

 Ter um ofício e participar de uma corporação “marca o pertencimento a uma 

comunidade que distribuía a prerrogativas e privilégios que trouxeram um estatuto social para 

o trabalho” segundo Castel (2005, p. 155). Para o autor este processo de organização do 

trabalho conferiu “Graças a esta dignidade coletiva de que a profissão, e não o indivíduo, é 

proprietária, o trabalhador não é assalariado que vende sua força de trabalho, mas membro de 

um corpo social cuja posição é reconhecida num conjunto hierárquico.” (CASTEL, 2005, p. 

155). 

O acento do autor em que as profissões, e não os profissionais, ganharam um papel 

social próprio construindo uma dignidade coletiva contribui para compreender que 

importância assume o trabalho desde então. Tornar-se um profissional trouxe para cada um a 

possibilidade de integrar uma coletividade e seus méritos, e nesta integração se forjava 

socialmente um outro indivíduo, alguém que carregava em si as qualidades do ofício que 

praticava. As trocas com o grupo profissional, pautadas em obrigações e direitos, em valores e 
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princípios que deviam ser estritamente observados, em qualidades pessoais esperadas criaram 

as condições para que novas relações dos trabalhadores com o trabalho se desenvolvessem. 

Ao final da idade média, com e com os expressivos progressos nos transportes 

terrestres e marítimos, que abriram a possibilidade dos grandes empreendimentos de comércio 

internacional, seja pela conquista de novos mundos, seja pela atividade comercial 

propriamente, surgiram novas demandas de consumo e de trabalho.  

Com o Renascimento o trabalho manual ganhou uma outra dimensão  através dos 

artistas e dos trabalhadores que os ajudavam nas oficinas. Ele passa também a ser produtor de 

beleza, expressão de capacidade criadora, e ganha as marcas de autoria dos artistas, o que lhe 

aporta uma qualidade especial, mais complexa, mais nobre. Em paralelo, uma crescente 

diversificação profissional se desenvolve, a partir das mudanças trazidas pelo fortalecimento 

do comércio. Ação essencialmente de troca, o comércio se tornou em um importante 

instrumento de desenvolvimento social. O ir e vir dentro e entre cidades, territórios, os 

contatos variados, independentes das rígidas divisões hierárquicas em que se distribuía a 

população, e em torno do bom negócio, fizeram dos comerciantes um grupo fortemente 

valorizado. Ouvindo demandas e articulando elementos e produtos que as atendessem, os 

comerciantes impulsionaram intensamente o surgimento de novas atividades produtivas e a 

afirmação de outras já existentes.  

 

2.4 O trabalho na modernidade  

 

Para Taguieff com o otimismo que adveio com estes avanços e com a afirmação do 

conhecimento como recurso por excelência de dominação da natureza, criaram-se as 

condições para que o ideal de progresso se estabelecesse.  O progresso implicava em mudar 

para melhor, em deslocamento, e a noção de felicidade acompanha o alcance do progresso. “A 

felicidade humana é concebida como o movimento que consiste em ir de um lugar a outro, 

sabendo que isto não significaria ter sucesso total e absoluto” (TAGUIEFF, 2004, p. 39, 

tradução nossa). A noção de que a felicidade e o progresso exigiam movimento, 

deslocamento, contribuíram por sua vez para uma outra dinâmica social. O trabalho ganhou o 

sentido de promover a felicidade à medida em que se tornava elemento  fundamental para o 

progresso.  O trabalho como fonte de felicidade e progresso , segundo Taguieff foi pautado 

pela ideia da iniciativa, da disciplina, da coordenação planejada entre esforço humano e meios 
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de produção. O ideal de enriquecimento, a partir do trabalho, deixou de representar a usura, 

condenada pela Igreja, e passou a ser absorvida enquanto consequência do trabalho. 

Para Taguieff (2004), a ideia de Progresso esteve na base de todas as grandes 

teorizações, ou narrativas, como Lyotard (2006) vai nomeá-las no século XX, produzidas a 

partir de meados do século XVIII, sobre a Justiça, a Verdade, a Liberdade, entre outros temas. 

Neste quadro, em que a vida em sociedade se transformava rapidamente, a Reforma 

introduziu um outro sentido ao trabalho, ampliando a ideia de vocação,  então fortemente 

associada  ao ministério religioso, para as profissões em geral.  O trabalho ativo, produtor de 

riqueza, deslocou a superioridade da vida contemplativa enquanto a grande missão humana. A 

Reforma associou a dedicação ao trabalho uma missão social da qual cada um deveria se 

desincumbir observando princípios morais. Um trabalhador obtinha a condição de honrado a 

partir de seu trabalho. O amor ao trabalho passa a ser uma das expressões do amor à vida e da 

capacidade de conduzi-la de forma disciplinada, organizada em torno de afazeres cuja função 

social é reconhecida por todos. Pode-se dizer que este sentido esteve presente até a primeira 

metade do século XX, sendo uma das grandes marcas da Modernidade.  Em paralelo, este 

sentido foi superado quando o trabalho passou a representar, principalmente através do grande 

comércio, uma fonte de enriquecimento, e este associado à ideia de progresso. 

  Como expressão das relações com o mundo terreno, material, os ganhos pecuniários 

através do trabalho deixaram de ser condenados como um uso impuro dos resultados da 

atividade laborativa, e a busca do lucro, do enriquecimento obtido através do trabalho, passou 

a constituir um objetivo crescentemente valorizado, mudando o rumo de todo o apreço pela 

pobreza que esteve na base das ordens religiosas mendicantes, como expressão de uma vida 

efetivamente consoante com os princípios religiosos, segundo Castel (2005, p. 62, 71). 

Segundo Neffa (2003) os grandes comerciantes, pelas características de sua atividade, 

cumpriram um papel socializador no sentido em que circulavam intensamente dentro e fora de 

seus países, e em torno de suas atividades várias profissões foram criadas. A dinâmica da vida 

passou a girar em torno do trabalho e dos bens obtidos a partir dele: a racionalização das 

operações empreendidas para e na realização dos negócios, a dedicação integral ao trabalho, a 

busca pelo enriquecimento, a ideia de sucesso a ele associada, passaram a constituir valores 

importantes para a atividade produtiva. A virtude se associa ao trabalho e passa a ser 

equiparada ao empreendimento, à ousadia, passando a representar simultaneamente uma 

expressão de si e um vínculo social. O trabalho se articulou como um elemento relevante do 

ordenamento social. 
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Com as grandes navegações, expandiram-se vertiginosamente as demandas por novas 

atividades laborativas, e novas frentes de trabalho foram abertas. A conquista e ocupação dos 

territórios ensejou uma intensa atividade de grandes grupos humanos, incluindo todos os 

setores em que já estavam organizadas as sociedades dos conquistadores, no que se referia à 

construção civil e de estradas, exploração de riquezas, produção de transportes, produção de 

instrumental bélico, registros cartográficos, difusão religiosa, tornando oficial a religião 

predominante entre os conquistadores, domínio social dos povos nativos. O trabalho assume 

uma relevância absoluta no sentido de assegurar a continuidade e prosperidade das conquistas 

obtidas, e se desliga efetivamente dos sentidos contemplativo e religioso, até então suas 

grandes marcas. 

 As conquistas desta outra forma de relação das pessoas com o trabalho aconteceram 

em meio à Reforma Protestante, para a qual, segundo Weber (2004, p. 72)  

 
a única forma de viver que agrada Deus não está em suplantar a moralidade 
intramundana pela ascese monástica, mas sim, exclusivamente, em cumprir 
com os deveres intramundanos, tal como decorem da posição do indivíduo 
na vida, a qual por isso mesmo se torna a sua “vocação profissional.  

        

Isto significa dizer que uma ideia verdadeiramente nova estava em marcha, a de que o 

trabalho realizado no âmbito de uma profissão poderia ser uma atividade tão nobre e 

valorizada quanto aquelas em que a contemplação do sagrado era a principal finalidade da 

ação laborativa.  

Para a Reforma o exercício de uma profissão na vida terrestre, intramundana, adquiriu 

valor próprio, como também sendo uma modalidade de ser digno de Deus, e através do qual 

cada um poderia alcançar a auto realização moral estando a serviço do outro. O trabalho 

mundano surgia como uma outra modalidade de amor ao próximo, e por isto se afirmava 

como atividade digna do amor de Deus, constituindo por sua vez uma expressão das vocações 

para as  profissões. A vocação profissional surgia assim como uma condição humana para 

realizar algo no plano intramundano, fortemente impregnada de um sentido de cumprimento 

de dever através de seu exercício. Analisando o conceito de vocação profissional em Lutero, 

Weber diz que ele mantém, a rigor, o aspecto mais tradicional que o conceito vocação tinha 

para Igreja: o de ser um desígnio de Deus para estar a serviço de sua palavra, frente ao qual 

nada resta fazer senão cumprir. Nesse sentido é que em Weber o ponto crucial da proposição 

de vocação profissional não consistiu no rompimento dos princípios da irrevogável obediência 
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ao que já estaria traçado por Deus, mas na extensão desta ideia às profissões mundanas em 

geral.  Elas passaram a partilhar, com o trabalho religioso, uma filiação com o Bem. 

 Se em variadas dimensões, para todas as confissões religiosas, o trabalho leal, mesmo 

com má remuneração, praticado por aqueles que não tinham outra possibilidade de 

sobrevivência, era “aprazível” a Deus, a ascese protestante ao afirmar esta ideia, produziu a 

condição que o assegurava enquanto prática social digna: cumpri-lo integralmente seria uma 

das principais possibilidades de alcançar o estado de graça.  Ao mesmo tempo, pode-se dizer 

que vinculou ao trabalho uma perspectiva psicológica, a qual desde então se mantém, no 

sentido em que constituiu a vocação profissional como uma condição pessoal, ao mesmo 

tempo singular e compartilhada com pares.  Esta dimensão psicológica, que deslocava para o 

indivíduo o conjunto de possibilidades de realização de suas habilidades pessoais nesta ou 

naquela atividade profissional, marcou até nossos dias todo o ideário construído em torno do 

exercício profissional.  

 As teorias psicológicas, que a partir da virada do século XIX para o século XX, deram 

sustentação a este ideário, em suas pesquisas sobre os fatores pessoais que se vinculariam à 

vocação para uma profissão. Para Weber (2004), o trabalho enquanto exercício decorrente de 

uma vocação profissional foi a principal marca do trabalhador na Modernidade. A realização 

da vocação profissional em uma profissão, cujas ações sistematizadas permitiam uma 

produção reconhecida socialmente afirmava, mais que um desígnio, um laço com Deus, e 

inscrevia o trabalho como uma prática humana abençoada. Por princípio todos seriam 

aquinhoados com uma vocação, e cada um deveria descobrir em si qual a sua vocação, e 

pondo-a em prática, admitindo-a como seu fazer produtivo junto à coletividade da qual 

participava, repercutir a graça divina. O trabalho, distribuído socialmente em profissões, cujas 

produções estariam a serviço do engrandecimento da vida em sociedade, assumiu um sentido 

para além da prática individual. Ele passou a representar um dos principais elementos de 

constituição das sociedades, um dos eixos do ordenamento social.  O trabalho instável, 

esporádico, realizado eventualmente, fora de uma profissão, não tinha valor social, ele podia 

facilmente ser substituído por qualquer outra atividade, e permitiria àqueles que nele se 

inscreviam uma vida de vadiagem, de descompromisso com a coletividade.  Faltaria ao 

trabalho ocasional o método e a sistematização que a atividade profissional oferecia, 

assegurando a possibilidade de cumprir a ascese intramundana. 

  Para Weber (2004), a partir da Reforma, o trabalho praticado através do exercício de 

uma profissão ganhou uma dimensão ética, um ethos profissional. Esta dimensão era 
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constituída a partir das relações com o mundo celeste e com o mundo terreno. Quanto ao 

primeiro, cada sujeito teria como missão colaborar através do melhor exercício de sua 

vocação profissional, para que todos alcançassem a graça.  Em relação ao segundo, o 

compromisso estava em contribuir para a nova ordem econômica, que pautada na obtenção e 

produção de bens de consumo exigia práticas profissionais sob intensa diversificação, 

acompanhando o desenvolvimento das ciências.  Como expressão deste duplo vínculo no qual 

se dá a dimensão ética, os profissionais deveriam realizar seu trabalho com método, de forma 

sistemática, criando um modo organizado de viver em sociedade, construindo referências para 

a vida em sociedade através de suas práticas.  Abraçar uma profissão, transformar-se em um 

profissional, passou a ser um dos principais objetivos do homem. Ter uma profissão passou a 

equivaler ter um lugar social no mundo, ter o reconhecimento de um pertencimento relevante 

socialmente.  

A força das corporações profissionais já havia revelado esse novo sentido para o 

trabalho: ali se ensinava aos jovens aprendizes os fazeres que consolidavam um consenso 

social  a cerca de uma profissão,  padrões de prática profissional eram fixados, assim como a 

remuneração  e as etapas a serem seguidas  ao longo da vida profissional, criando as carreiras 

profissionais.  

Se a Reforma não correspondeu a uma unidade religiosa, com os vários momentos e 

movimentos que abrigou, em seu âmbito se encontram os fundamentos do sistema simbólico 

que passará a ser conhecido como mundo do trabalho.  Foi na ética protestante, com seu 

ideário pautado na disciplina, na obediência aos preceitos, na observância das regras 

estabelecidas, que se erigiu a ideia de trabalho na modernidade. O trabalho, através da 

atividade profissional passou a funcionar como um modo de inserção social, a partir não 

apenas daquilo que produzia, mas a partir do conjunto formado pelo uso de instrumental ou 

técnicas próprias, vestimentas específicas, postura e gestos profissionais, atitudes sociais que 

indicavam um pertencimento a um certo grupo, o dos trabalhadores  profissionais, portadores 

de valores  e compromissos com aquela coletividade.    

Para Neffa (2003) a Reforma ensejou que práticas mundanas como as atividades 

financeiras, comerciais e industriais assumissem uma dimensão quase religiosa, no sentido em 

que pertencer ao mundo da produção passou a ser um imperativo para alcançar certos 

objetivos. Isto permitia não só que os ganhos pecuniários fossem compatíveis com a fé 

religiosa, como a obtenção de sucesso financeiro a partir do trabalho passasse a sinalizar boa 

sorte, boa predestinação. A partir da Reforma deixa-se de trabalhar para viver para viver 
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para trabalhar. A dimensão moral de cada um coincidia com sua prática profissional, o que 

produzia para os que não se encontravam implicados com uma profissão uma situação de 

pária social, a quem estava vedado o reconhecimento de seu grupo social, enquanto alguém 

que honrasse este pertencimento.  

Segundo Castel (2005) a pressão pelo trabalho e as barreiras de acesso a ele, 

concomitante às descobertas do Novo Mundo e ao conjunto de necessidades que são criadas 

pela exploração e ocupação destas terras, vão se constituir as condições, para que uma  radical 

mudança quanto às relações trabalhadores – trabalho ocorra, caracterizando o que autor vai 

chamar de um novo paradigma orientando estas relações: o livre acesso ao trabalho.   

Este paradigma se formou a partir do entendimento de que o trabalho poderia ser fonte 

de riqueza individual. Até a Modernidade, o trabalho representava “a contrapartida do fato de 

encontrar-se fora da ordem da riqueza” (CASTEL, 2005, p. 226), o que o mantinha no 

patamar das atividades sociais tuteladas, mantidas por regras exteriores, que atendiam às 

necessidades que os poderes constituídos tinham de mantê-lo dentro de certas regras de 

existência, para além das próprias corporações profissionais.  Uma das forças que jogaram um 

papel fundamental para este novo paradigma foi a afirmação do pensamento liberal.  

Segundo Vergara (2002) sob o termo liberalismo abrigam-se pelo menos três grandes 

linhas de pensamento que o autor identifica como liberalismo clássico, preliberalismo e 

ultraliberalismo.  No preliberalismo o autor inclui os argumentos de John Locke (a favor da 

liberdade de consciência, que conviviam ao mesmo tempo com seu entendimento sobre a 

legitimidade da escravidão e da censura a certas ideias que pudessem ser  nocivas. No 

liberalismo clássico, onde o autor situa Adam Smith (1723-1790) , entre outros, a principal 

marca corresponde ao princípio de utilidade pública, segundo o qual o critério pelo qual se 

pode identificar se uma lei ou uma instituição são boas para a sociedade é a possibilidade de 

uma ou de outra  proporcionarem  felicidade à população à qual se dirigem. A autoregulação 

das trocas comerciais promovida pelo jogo livre entre demanda e oferta, pautadas pelo 

princípio de funcionamento social do laissez-faire estariam colocadas a favor da promoção da 

felicidade de todos,  a principal questão ética. Já o pensamento ultraliberal, representado entre 

outros por Frédérick Bastiat (1801-1850) se organizou em torno de metodologias e critérios 

de análise eminentemente ecléticos, variando de acordo com a utilidade que tivesse a cada 

momento para a defesa dos interesses econômicos em jogo.  Eles tenderiam a recusar 

qualquer controle público na economia, na educação, na saúde. 
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Para Michéa (2007) na gênese do pensamento liberal, nas diversas linhagens que  o  

expressam, encontra-se o sentimento de horror às guerras, entendidas como o “pior mal” que 

poderia acometer à humanidade. O medo à violência que resultava em mortes, a rejeição a 

todas as formas de violência simbólica através dos fanatismos ideológicos e religiosos e o 

desejo de uma vida pacificada foram a partir de então os principais elementos em torno dos 

quais vai se desenvolver uma nova era, a Modernidade. A valorização da ciência como 

afirmação da capacidade de dominar a natureza e de criar condições sociais para o progresso, 

no sentido de assegurar a tranquilidade e a melhoria da vida, teria criado as condições para um 

processo social sem sujeito (MICHÉA, 2007). Neste processo, se em uma sociedade ocorrer 

confronto de grupos ou setores sociais, quanto a suas concepções de Bem ou de Virtude 

caberia ao poder constituído assegurar a todos os grupos sua legitimidade, não favorecendo 

um dos grupos em disputa. Em uma sociedade liberal, cada um seria livre para viver sua vida 

de acordo com suas próprias concepções, desde que suas escolhas não confrontassem as 

liberdades dos demais. Mediando este convívio de liberdades, estaria o Direito, que instaura a 

supremacia da Justiça sobre a Verdade.  

Ainda segundo Michéa (2007) o Direito, que surge soberano na sociedade conduzida 

pelo pensamento liberal, inaugura uma  outra modalidade de funcionamento, em nada  

semelhante à tradição das extensas normas que procuravam expressar valores que 

manifestavam uma ideia de Verdade, pautadas no conceito dos direitos naturais do homem. 

Tais direitos eram considerados inatos segundo Vergara (2002, p. 153), para a doutrina do 

direitos do homem, e acessíveis através de um processo mental pelo qual cada um alcançaria 

o interior de sua alma.  Este exame introspectivo permitiria que a Verdade presente nas leis 

imutáveis do que é justo e do que é injusto fosse desvelada. Direito e Verdade se equivalem 

nesta concepção. Contrapondo-se a ela, o pensamento liberal considera que um direito 

corresponde a uma instituição respeitada pela sociedade que a considera útil.  Para Michéa 

(2007) o novo direito deveria colocar-se a serviço da regulação técnica das relações sociais, 

criando condições de convívio, sem tomar partido desta ou daquela concepção, privilegiando 

uma ou outra concepção filosófica sobre como melhor viver a vida. A rigor, o Direito liberal 

se restringe a garantir a liberdade individual enquanto um bem supremo, abrindo mão da 

disputa de valores comuns a todos. A neutralidade reivindicada pelo Direito liberal criou as 

condições para que ao mesmo tempo se produzissem defesas de interesses contraditórios. Por 

exemplo, permitiu que uma mesma condição de vida, como a escravidão, pudesse ser justa 

quando correspondesse à relação de subjugar se estabelecesse entre vencidos e vencedores, e 
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fosse injusta se estabelecida a partir de possibilidades desiguais de luta, onde o poder de 

violência do vencedor sobre o vencido fosse notoriamente insuperável.  

  A regulação das relações sociais pelo Direito e tomando como critério o justo, vão 

ensejar que o tema do direito natural, como o direito à defender sua vida quando ela for 

ameaçada, à alimentação para se manter vivo,  a ser protegido quando em situação de 

vulnerabilidade, como na infância, na velhice, na incapacidade física, evoluísse para um 

direito inalienável, assegurado agora por um contrato gerido pela Justiça, e resultante de 

acordos que as partes envolvidas estabelecessem, o que tornou inválida a possibilidade de 

alguém admitir abrir mão de  seu direito natural.  Os homens não apenas nasciam livres, mas 

livres permaneceriam por toda sua vida. Na Declaração da Independência dos Estados Unidos 

da América, em 1776, consta como premissa a ideia de que todos os homens são iguais, pois 

que foram dotados pelo Criador de direitos inerentes e inalienáveis, dentre os quais a 

liberdade (VERGARA, 2002). 

A Revolução Francesa coroa este princípio como centro das relações entre os homens, 

ao lado da afirmação da igualdade e do vínculo de fraternidade.  Para Vergara (2002), a 

grande contribuição do liberalismo ao direito natural foi a proposição da categoria inalienável 

à liberdade pessoal. A aceitação da liberdade pessoal como direito inalienável vai afetar 

profundamente as relações com o trabalho, como ressaltaremos em nossa análise mais 

adiante. 

Para Naville (1975), até à Revolução Francesa, o encaminhamento a esta ou àquela 

profissão não decorria da liberdade de escolha do sujeito que dela tornar-se-ia profissional.   

Todos os registros apontam na direção de que o desenvolvimento das atividades laborativas 

ocorriam como respostas a demandas de segurança, alimentação, proteção. O direcionamento 

a uma profissão decorria do engajamento nas tradições familiares ou regionais, como no 

engajamento a corporações, não se colocando então a possibilidade de escolha profissional 

por parte dos jovens. O interesse por aptidões específicas estava presente muito mais sob a 

forma do cumprimento de exigências para profissões que tinham um papel econômico 

fundamental, como o comércio. Naville (1975, p. 49) localiza uma obra Perfecto Negociante, 

de Savary, datado de 1675, e comenta que a obra se ocupa principalmente de orientar os pais 

sobre a identificação em seus filhos das disposições naturais para o comércio, chamando a 

atenção para a necessidade da presença de imaginação e da boa disposição física, já que seria 

uma profissão penosa fisicamente, por exigir frequentes deslocamentos.  



38 
 

 

 
 

Alguns ofícios exigiam habilidades especiais como o trabalho com a imprensa, que 

exigia de seus trabalhadores que lessem e escrevessem corretamente, tanto nas atividades de 

produção como de comercialização, mas não se tem registro de que esta habilidade 

corresponderia a um interesse especial, diferenciado por parte dos mesmos. O principal fator 

para o acesso às profissões permanecia sendo a tradição, das famílias ou das regiões. O 

universo das habilidades especiais ficava restrito aos que estavam próximo do poder, 

prestando serviços diretamente à nobreza, aos senhores de terras, ao clero, enquanto 

distinções particulares.  A grande transformação vai ocorrer justamente após as lutas sociais 

que resultam na Revolução de 1789, na França, onde as regras de organização e distribuição 

de poder predominante são dramaticamente confrontadas. Para Naville, não se tratou 

entretanto de conceder ao povo, o livre acesso  à profissão.  A intensa movimentação dos 

setores industriais e comerciais no sentido de romper as tradições vigentes na produção de 

bens, se dava em defesa de seus interesses empresariais em viabilizar o aumento e a 

diversificação de seus negócios, não se dirigia a atender aos que precisavam viver de seu 

trabalho, promovendo novos acordos sociais no mundo do trabalho. 

 Na França, a desarticulação das corporações profissionais, pela lei Le Chapelier, 

votada em 1791, estabeleceu que as relações entre os trabalhadores e empregadores não mais 

se daria pela intermediação de qualquer organismo ou instituição, e que deveriam resultar de 

um contrato direto entre os interessados, onde estariam fixadas as condições de trabalho 

acordadas, como a jornada, a remuneração. A livre negociação determinou nas palavras de 

Castel (2005, p. 250) que “o mundo do trabalho vai mudar de base. É uma revolução dentro 

da Revolução”. E ainda “A partir de agora, o trabalho é uma mercadoria vendida em um 

mercado que obedece à lei da oferta e da procura”. Entretanto, a nova condição de liberdade 

de acesso ao trabalho se deparou com os limites interpostos pela nova economia  que se 

afirmava, fortemente apoiada na manufatura e no capitalismo industrial. Ao direito 

assegurado pelo art. 6º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, 

segundo o qual perante a lei todos os cidadãos são iguais quanto a aceder a cargos e empregos 

públicos, a partir de sua capacidade, seus talentos e suas virtudes, Naville (1975) aponta para 

a não inclusão do artigo de acesso livre aos ofícios, às profissões, e aos empregos privados e  

considera que isto aconteceu porque o acesso às profissões e aos ofícios já havia sido 

legislado pela extinção das corporações.  

Ainda segundo Naville (1975), as barreiras à existência e funcionamento das 

corporações ensejaram a formação de uma nova classe de trabalhadores.  Destituídos dos 
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laços que os ligavam às bases artesanais de seu ofício, agravado ainda pela crescente 

mecanização do processo de industrialização, estes trabalhadores passaram a compor o grupo 

que desde então vem se confrontando com o mercado de trabalho.  Para Castel (2005, p. 250) 

“A partir de agora, o trabalho é uma mercadoria vendida em um mercado que obedece à lei da 

oferta e da procura”. Trabalhador e empregador se relacionam a partir de uma convenção que 

fixa salários, jornada, sem a regulação de direitos e deveres prescritos pelas corporações. “O 

mundo do trabalho vai mudar de base. É a revolução na Revolução”, afirma o autor 

(CASTEL, 2005, p. 250). 

Para Naville (1975), a declaração de liberdade de acesso ao trabalho, consoante seus 

talentos particulares, vai acontecer no momento em que uma nova condição de trabalho 

aponta para o agravamento da exploração do trabalho, sem que se abrisse realmente para 

todos os trabalhadores a possibilidade de trabalhar de acordo com seus talentos pessoais.  

Por outro lado, Naville (1975) questiona o saber psicológico que vai se constituindo 

neste final de século XIX, e seu conceito de aptidões diferenciadas, entre outros. Para ele se é 

verdadeira a afirmação de que desde sempre se registraram diferenças individuais quanto ao 

êxito obtido por alguns nas atividades com fins de produção, a rigor, frente o desdobramento 

da economia capitalista, não se poderia realmente falar em liberdade de acesso ao trabalho 

para ninguém, uma vez que desde então se trata de aceder ao processo social de produção, 

independente de especificidades individuais.  

 Isto significou para o autor dizer que “No fundo, dizer que um ser humano dispõe de 

certas aptidões particulares é expressar com outras palavras que a sociedade exige dele certas 

formas de atividade técnica e econômica.” (NAVILLE, 1975, p. 34, tradução nossa).  

Com isso o autor quis dizer que o trabalho humano não decorreu, desde sempre, da 

expressão de aptidões específicas para sua realização, e sim das exigências técnicas que a 

cada momento, as economias exigiam da população de trabalhadores. 

Para Naville (1975, p. 57) as diferenças de talentos individuais resultam realmente da 

divisão social do trabalho. Por outro lado, o autor continua indagando a respeito dos critérios 

que passam a orientar o entendimento de que uma pessoa é boa para sua atividade, e 

considera que o quadro que se forma conduz à procura das pessoas cujas aptidões são boas 

para os setores de produção em atividade e não exatamente ao atendimento a uma plenitude 

pessoal.   

A ideia de progresso é tomada pelo mundo do trabalho, em todos os aspectos: das 

mudanças produzidas pelo saber da ciência que crescentemente ganhava um viés técnico, e da 
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necessidade que se impôs a cada trabalhador para que progredisse profissionalmente, 

alcançando novos postos de trabalho, avançando no que seria uma carreira profissional a ser 

cumprida.  

 Pode-se dizer que a partir da Modernidade o novo paradigma para o trabalho, a 

possibilidade universal de livre acesso, que produziu a ideia da liberdade de escolha 

profissional, fortalecido pela Reforma, pela qual todos seriam portadores de uma vocação 

profissional, estabeleceu, no mundo do trabalho, como sujeito, o trabalhador. As 

responsabilidades pelo sucesso ou fracasso, por progredir ou não, passaram a estar fortemente 

colocadas no indivíduo, isolando-o como principal artífice de sua vida. Com isso radicalizou-

se a concepção de individualismo, que entrou no século XX, em suas formas mais agravadas, 

como analisam alguns dos estudos contemporâneos. 

 

2.5 Sennett e o trabalho na contemporaneidade 

 

Ao final dos anos 90, o sociólogo inglês Richard Sennett (2001) analisando as 

repercussões da nova economia sobre o caráter humano causou um impacto importante nos 

meios acadêmicos brasileiros, no campo das ciências humanas e sociais.  Nesta obra o autor 

analisou os efeitos das mudanças no caráter, ligadas à problemática do trabalho, nas últimas 

décadas do século XX.  Para o autor o caráter corresponde ao plano da subjetividade onde os 

sentimentos de lealdade e de comprometimento com seus objetivos e com os objetivos dos 

outros, revelam-se elementos fundamentais para que a noção de valor pessoal fosse 

estabelecida, tanto pelo próprio indivíduo, como pelos outros. O caráter compreende os 

valores ético-morais, que são capazes de sustentar a estabilidade necessária para o melhor 

desenvolvimento do indivíduo, em relação a si mesmo e à vida da coletividade da qual ele faz 

parte.  

Sennett (2001) preferiu voltar sua análise para o caráter em lugar da personalidade, e 

argumentou por sua escolha porque esta remete a uma condição de radical singularidade, 

enquanto aquele se refere a aspectos compartilhados pelos indivíduos a partir das relações de 

reciprocidade que têm oportunidade de desenvolver ao longo de suas vidas. Indivíduos de um 

mesmo grupo reconhecem mutuamente traços de caráter positivamente valorizados no grupo, 

ainda que cada um deles imprima aspectos que lhes são particulares, como o modo de 

expressão sobre os mesmos. No caráter os sentimentos se expressam através dos objetivos de 

vida, princípios morais, valores éticos, crenças. Estes compõem o modo de ser de cada 
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indivíduo, e foram internalizados a partir das trocas realizadas no âmbito da família, da 

escola, dos cultos religiosos, dos centros de formação profissional, entre outros. Não só o 

indivíduo identifica traços do caráter, como sendo suas próprias qualidades, como espera que 

aqueles com os quais convive também as reconheçam e o valorizem por isto.  

É no âmbito do caráter que se formariam os vínculos mais duradouros dos indivíduos 

com suas profissões. Sennett (2001) fala do apego que o manejo das tarefas próprias à 

profissão produz, ao lingo da vida profissional, gerando um processo humano de intensa 

intimidade com aquele fazer, que passa a ser assimilado pelo indivíduo como seu, como uma 

derivação de si mesmo, de seu desejo, de sua vontade, de suas habilidades. O exercício de 

uma profissão passa a ser uma extensão de si, e é no processo de construção de um saber 

profissional, através do domínio de técnicas e instrumentos, e de sua ação na comunidade 

onde vive que o indivíduo legitima sua ação enquanto um profissional. Neste mesmo processo 

se constroem as identificações com as profissões, tornando-as parte de si, que assumem 

também o papel de expressões de valor pessoal e social.  O exercício profissional fica desta 

forma intrinsecamente ligado ao caráter. O envolvimento com seu trabalho, a dedicação e a 

responsabilidade com que ele é desenvolvido são expressões pessoais, mas que também são 

assimiladas pelas profissões. Honestidade, domínio do conhecimento necessário, 

responsabilidade, entre outros, associam-se a qualidades pessoais como atenção, paciência, 

discreção, passam a ser assimiladas por profissões, e vão se constituir em comportamentos e 

atitudes esperados de cada profissional que nelas atue. Os profissionais se reconhecem nelas, 

e nelas são reconhecidos. Exercício profissional e caráter se entrelaçam e constituem um 

espaço de mútua subordinação.  

Para Sennett (2001) é no trabalho humano que vai ocorrer o grande impacto do novo 

capitalismo, ou como o chama o autor, do capitalismo flexível, que se instala a partir da 

segunda metade do século XX. O trabalho vem, desde então, sofrendo mudanças naquilo que 

veio sendo construído desde as corporações profissionais, a expertise, a qualificação 

aprimorada que distinguia um profissional de um amador, e os profissionais entre si. 

Atingidos em seu trabalho, os trabalhadores foram também atingidos em seu caráter. 

Uma das fontes deste impacto foi o advento das novas tecnologias digitais, que 

modificaram instrumentos e técnicas, introduzindo um  outro saber na produção, um saber 

proveniente da máquina. As novas tecnologias digitais trouxeram a automação de muitas das 

tarefas centrais das profissões, restando frequentemente aos profissionais as tarefas 

periféricas, de menor relevância para o produto. Lidando com um saber diverso daquele até 
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então construído com base em sua própria ação, os profissionais passaram a partilhar o 

produto de seu trabalho com um maquinário cuja lógica de funcionamento lhes é 

majoritariamente incompreensível. O produto final e as variações em sua qualidade já não 

podem ser atribuídos predominantemente ao fazer pessoal, mas ao conjunto de elementos que 

incluíam a adequada manutenção ou renovação das máquinas e a inovação de tecnologias, 

entre outros. Com isto se produziu um apagamento das ações humanas como responsáveis 

pelos resultados obtidos na produção. Este apagamento se deu em um plano radicalmente 

objetivo, distanciando profundamente o profissional do produto de sua ação, e no qual não 

reconheceria suas marcas pessoais.  

Ainda segundo Sennett (2001) uma segunda fonte de impacto do novo capitalismo 

sobre o trabalho profissional foi a perda da própria concepção da importância do tempo de 

formação, e por consequência da experiência, na conquista de alta qualificação. 

Transportando a lógica de mudança incessante que marca as novas tecnologias, o exercício 

profissional se descolou do cenário de produção, a fábrica, a empresa, os estabelecimentos 

próprios, enquanto seu elemento fundacional, e migrou inclusive para os espaços privados, 

como as casas dos profissionais. 

Uma  outra face é que o manejo destas tecnologias passou a ser possível por um amplo 

espectro de pessoas, não necessariamente as que possuíam maior experiência, tempo de 

formação, alta identificação profissional.  Ainda no âmbito da formação profissional 

específica, a performance pessoal foi substituída pelo trabalho da equipe, e na equipe todos 

podem ser reposicionados quanto às suas responsabilidades, ou substituídos. As ações 

pessoais foram, de certa forma, neutralizadas na equipe: contestadas ou aceitas, 

reinterpretadas, absorvidas e apresentadas como resultado coletivo. O sucesso ou o fracasso 

da equipe é de todos e de ninguém, no sentido de que desapareceram as marcas pessoais que 

até então indicavam uma autoria profissional. 

A cooperação na equipe ganhou mais relevância que a alta qualificação profissional 

individual. Atitudes pessoais de colaboração, assertividade, estimulação dos pares, 

flexibilidade para aceitar posições contrárias à sua assim como aceitar ocupar papéis diversos 

na equipe, são consideradas prioritárias em detrimento de traços pessoais que marquem 

diferenças individuais quanto à capacitação para as tarefas. A alta performance individual 

como indicador de qualificação profissional deixou de estar presente no cenário do setor 

produtivo contemporâneo.  



43 
 

 

 
 

Uma terceira fonte, ainda apontada por Sennett (2001), diz respeito ao envelhecimento 

do saber profissional. Frente à exigência contínua de renovação associada ao uso de novas 

tecnologias, as dificuldades frente às novas demandas de aprendizagem ou a resistência a tais 

mudanças, retiram os profissionais mais velhos da produção. Os mais velhos ficam 

desalojados de seus postos de comando, de supervisão dos mais jovens, perdem o posto de 

instrutores, formadores das novas gerações. Com isto, grupos cada vez mais jovens assumem 

posições de destaque e comando nos setores produtivos. Mantendo-se a lógica da renovação 

estes jovens tendem também, a ser rapidamente substituídos. 

 A possibilidade de coincidir a trajetória da própria vida de adulto com a trajetória 

profissional, pareando o amadurecimento pessoal com o profissional deixou de ser, na 

contemporaneidade, um mesmo percurso de vida. A experiência profissional, com todas as 

aquisições que ela proporcionava, deixou de ser um valor social. Ao contrário ela passou a ser 

vista em muitos casos como impedimento para ocupar novas vagas no setor produtivo, sendo 

associada a um modo predefinido de atuação, pouco flexível, o qual muitas vezes poderia 

entrar em choque com as novas regras, ou com a ausência delas. 

Para Sennett (2001), os efeitos destas mudanças no trabalho repercutiram exatamente 

no caráter.  Foi atingido o que seria mais caro a um profissional, as possibilidades de 

reconhecimento de seu valor. Atingindo o caráter, o novo capitalismo atingiu nas pessoas o 

plano em que subjetividade e coletividade se articulam na atribuição de sentido à vida.  

Mais recentemente, Sennett (2006) referindo-se às pesquisas que realizou nos Estados 

Unidos, com operários, nos anos 70, e com profissionais graduados, nos anos 80, volta a 

argumentar que o trabalho enquanto um exercício profissional é principalmente fonte de 

honradez, na família e na comunidade, e ela adviria da relevância de uma profissão para a 

coletividade. 

 O sentimento de lealdade para com o trabalho, pautado pela relevância social do 

mesmo, produziria um sentimento de orgulho de suas próprias ações e criaria, assim, uma 

esfera de afirmação da vida, plena de valores positivos. Se estas relações não podem ser 

reduzidas às relações de produção na economia capitalista, por outro, não podem delas ser 

dissociadas, uma vez que é nelas que se estabelecem as condições simbólicas para a 

emergência dos valores que alimentam o caráter.  

 Para Sennett (2001, 2006) a produção dos laços sociais que ligam os indivíduos ao 

trabalho, em suas diversas possibilidades, são expressões da articulação dos indivíduos a este 

universo simbólico. Toda a valoração profissional que emergiu com a Modernidade, e que se 
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constituiu como eixo organizador da vida social, foi atingida pelo processo de degradação das 

relações produtivas que foram mobilizadas essencialmente pelas mãos e pelo saber humanos.  

O comprometimento visceral dos indivíduos do qual nos fala Sennett, criou ao longo 

do século XX uma infinidade de práticas profissionais dedicadas ás relações dos indivíduos 

com o trabalho. Entre as ciências humanas a Psicologia obteve um grande destaque com seus 

estudos sobre motivação para o trabalho, relações humanas no trabalho, caraterísticas pessoais 

e sua adequação ao trabalho, entre outros. Naville (1975) critica fortemente a Psicologia 

Moderna, como ela a chama ainda na primeira metade do século XX, que com seus estudos a 

respeito de traços e características, contribuiu para confirmar esta nova condição dos 

trabalhadores enquanto responsáveis pelo seu sucesso ou insucesso profissional.  

Ainda segundo o autor, foi no contexto social que se estabelece sob a égide do 

liberalismo que as bases para a crença no livre acesso ao trabalho s e estabelecem, criando as 

condições para que surjam os primeiros centros de orientação profissional. Isto ocorre ainda 

nos primeiros anos do século XX, nos quais seguir uma profissão passou a ser uma questão de 

tal complexidade que ultrapassava as possibilidades de um jovem decidir sem ajuda externa e 

especializada.  Tais centros passaram a ser mediadores entre os jovens e o trabalho, vão ser os 

espaços onde práticas pautadas nas teorias psicológicas vão construir uma  outra relação dos 

jovens com uma profissão. A Orientação Profissional passou a constituir, por si também, uma 

prática profissional especializada, conjugando técnicas e concepções sobre o indivíduo, e será 

o tema do próximo capítulo.   
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3 SÉCULO XX: O HOMEM PSICOLÓGICO E O SURGIMENTO DA 

ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL 

 

No capítulo 2 tratamos do tema do trabalho no contexto das sociedades ocidentais, 

acompanhando suas transformações através dos diversos sentidos que veio assumindo. Neste 

capítulo, o objetivo é analisar a relação estabelecida entre as produções da Psicologia e as 

questões que se colocaram na escolha de uma profissão, a partir da virada do século XIX para 

o século XX.    

Naville apresenta, como um anexo à sua obra Teoría de la Orientación Profesional um 

texto sobre a escolha profissional. O autor, Karl Marx, aos dezessete anos de idade, em 1835, 

escreveu um pequeno texto intitulado Considerações de um jovem sobre a eleição de uma 

profissão. Nele, Marx apresenta, com clareza surpreendente para um jovem com sua idade, a 

importância da escolha de uma profissão. Ele distingue principalmente a responsabilidade do 

jovem ao realizar esta escolha e aponta o que a seu ver consiste em uma escolha acertada. 

Sobre o processo de escolha o autor considera que a primeira obrigação de um adolescente 

frente à escolha de uma profissão, e que não admite que os acertos desta etapa sejam 

atribuídos ao acaso, consiste em dedicar-se a esta tarefa com responsabilidade. São suas 

palavras: “O primeiro dever do adolescente que abraça uma carreira e que se recusa 

negligenciar seus interesses fundamentais ao acaso, consiste em entregar-se a reflexões sérias 

sobre esta escolha.” (NAVILLE, 1975, p. 319). Ele prossegue:  

 

Se nosso entusiasmo continua, se ainda continuamos sentindo a mesma 
inclinação e acreditamos estar destinados à carreira eleita depois de tê-la 
examinado friamente, depois de ter reconhecido seu peso e discernido as 
dificuldades, então temos o direito de abraçá-la, a partir do momento em que 
já não nos arriscamos a ser vítimas de nossa exaltação e de nossa 
precipitação. (NAVILLE, 1975, p. 321).  

  

 Mas a certo ponto adverte: “Porém comprometer-se em uma carreira para a qual se 

acredita estar destinado nem sempre é possível; nossas condições no seio da sociedade 

preexistem de algum modo a nossas possibilidades de determinação.” (NAVILLE, 1975, p. 

321).    

         E finalmente, após considerar que a grande motivação para escolher uma profissão 

deveria ser o alcance do bem comum, considera: “O homem que apenas se preocupa com seu 

trabalho pessoal pode perfeitamente chegar a ser um cientista renomado, um grande sábio, um 
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poeta excelente, porém jamais será um homem completo, verdadeiramente grande.” 

(NAVILLE, 1975, p. 323-324).  

 Chama atenção a intensa e extensa atividade que o autor sugere que um jovem, como 

ele próprio, empreenda: observar a si mesmo quanto aos seus interesses e entusiasmo que a 

profissão em vista desperta; a convicção sob a forma de crença em um desígnio pelo qual o 

jovem se vê destinado a esta profissão; o direito ao exercício desta profissão, como sendo uma 

conquista pessoal, indissociável de si mesmo; a recomendação de máximo cuidado na 

decisão, aplicando toda a capacidade de análise racional das possibilidades de realização 

prática, fazendo com que a escolha resulte não de um entusiasmo fantasioso da juventude, 

mas que seja produto de uma análise plena de responsabilização pessoal. Entretanto esse 

centramento de todas as ações necessárias para a adoção de uma profissão no próprio 

indivíduo é amenizado pelo jovem Marx quando mais adiante adverte que muitas vezes não é 

possível assumir uma profissão como sendo a sua, pois as condições objetivas para alcançá-la 

podem não existir. Em suas palavras “[...] comprometer-se em uma carreira para a qual se 

acredita estar destinado nem sempre é possível; nossas condições no seio da sociedade 

preexistem de algum modo a nossas possibilidades de determinação”. (NAVILLE, 1975, p. 

321).    

    Finalmente, após considerar que a grande motivação para escolher uma profissão 

deveria ser o alcance do bem comum, adverte aqueles que fazem sua escolha profissional 

pensando exclusivamente em sua própria atividade podem chegar a alcançar a excelência em 

sua profissão, mas “[...] jamais será um homem completo, verdadeiramente grande”. 

(NAVILLE, 1975, p. 324).          

           Ao informar sobre este trabalho do jovem Marx, Naville (1975) acrescenta que o texto 

foi um dos três exames a que Marx se submeteu para aceder a uma segunda etapa da educação 

secundária, para a qual foi aprovado.  

A relevância deste trabalho, na leitura que se pode fazer nesta primeira década do 

século XXI, consiste em que ele relata o ponto de vista de um jovem sobre a escolha de uma 

profissão, em um momento em que escolher uma profissão é uma possibilidade de ingresso 

no mundo do trabalho. A expressiva responsabilidade pessoal que está colocada pelo autor, 

um adolescente de 17 anos, em 1835, na Alemanha, é reveladora do peso que a escolha por 

uma profissão passa a impor, desde então, aos jovens. O texto apresenta ainda os elementos 

em torno dos quais a questão da escolha profissional passou a girar: a inclinação e a admissão 

de uma certa predestinação quanto às condições pessoais para o exercício da profissão 
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escolhida, como o gosto e o entusiasmo; a decisão a ser amadurecida pela reflexão sobre as 

condições objetivas de vida que viabilizem realizar tal ideal; o compromisso com o bem 

comum que a profissão escolhida deve ter.  

Este texto do jovem Marx pode ser tomado como um exemplo sobre como a escolha 

de uma profissão passou a constituir um dos ideais pessoais dos sujeitos jovens ocupando um 

lugar em suas vidas que só fez crescer em importância desde então.  

  A partir da Modernidade, estes passam a ser os marcos em torno dos quais a escolha 

de uma profissão migra da condição de uma conquista de todos para tornar-se um campo  

individual  de tensões e conflitos já no século XX.  O exercício de uma profissão transcorre 

em meio a condições sociais, econômicas, políticas e de conquistas do conhecimento e da 

técnica entre outras. Entretanto ele se desloca expressivamente deste contexto de variada 

complexidade para ser vivido enquanto condição individual. Pode-se dizer que houve uma 

internalização do exercício profissional, o que fez com que ele se tornasse uma questão 

tratada exclusivamente do ponto de vista do indivíduo.  

Walther (1962) registra que em 1575, o espanhol Juan Huarte na obra Examén de 

ingénius para las ciencias considerava que para orientar alguém seria necessário saber quais 

são as aptidões necessárias ao exercício de cada profissão, quais são os talentos que o 

orientando possui, e a que ramos da ciência eles correspondem. A conexão entre as 

características individuais, ou os traços que faziam de cada um o sujeito que era, com as 

profissões que vicejavam no mundo social e econômico e econômico estava dada. Tratou-se 

desde então de indagar quem seria mais indicado para realizar as atividades desta ou daquela 

profissão. Desde então a idéia de que cada um traria em si a possibilidades de melhor 

desempenhar uma profissão passa a compor o desenvolvimento humano e social no Ocidente. 

Naville (1975) considerava que psicólogos e orientadores profissionais, os 

profissionais que a partir do século XX assumiram as tarefas de orientação profissional, 

fortaleceram esta perspectiva, deslocando as questões da escolha exclusivamente para as 

relações entre indivíduo e profissões, descontextualizando-as  do conjunto de relações sociais, 

econômicas e políticas onde tal escolha se fazia. Para o autor, estes profissionais situavam as 

profissões, suas exigências e suas possibilidades a partir das características e condições 

pessoais de cada indivíduo. O interesse na ocupação da profissão passou a ser “da” profissão, 

ou do mercado de trabalho, secundarizando os interesses do orientando. Colocar aquele que 

escolhe frente a um elenco de possibilidades profissionais aparentemente de igual grandeza, 

pautando exclusivamente a diferenciação nas atribuições de cada uma, fez recair inteiramente 



48 
 

 

 
 

o ato de escolha para o orientando a partir de si mesmo, responsabilizando-o pela escolha. Se 

o texto do jovem Marx já enunciava este quadro, para Naville (1975) os orientadores 

profissionais que se multiplicaram em espaços dedicados à temática a partir da virada do 

século XIX para o século XX contribuíram, inteiramente, para a confirmação destas ideias. A 

condição variável para a escolha era o jovem, não a profissão.  Este entendimento afirmava a 

ideia de profissão construída a partir das corporações profissionais, com seus longos 

programas de formação e fixação de padrões de produção e de produtos, que sugeriam um 

fazer vitalício, estável, permanente, ao qual o profissional dedicava toda sua existência. Pelo 

seu ofício era reconhecido socialmente, e muitas vezes o agregava a seu nome, e o constituía 

como um patrimônio imaterial, um legado para a família. Entretanto, analisa Naville, esta 

concepção sobre as profissões não poderia mais ser admitida a partir da profunda 

transformação econômica que resultou de primeira revolução industrial.   

A intensa diversificação industrial criou como uma de suas principais questões 

econômicas a ocupação por profissionais capazes a cada novo desdobramento do setor 

produtivo. Profissões foram sucessivamente criadas, já sem o apoio das corporações que vão 

desaparecendo frente às mudanças vertiginosas a partir do século XVIII. Na análise de 

Naville, ao não incluir os interesses do mercado de trabalho como determinantes para a 

existência das profissões e seu desenvolvimento, nos centros específicos para orientação 

profissional, a partir dos primeiros anos do século XX, psicólogos e orientadores 

profissionais, a rigor teriam cumprido o primeiro papel de recrutamento de mão de obra para a 

economia vigente, realizando através de seus estudos sobre os orientandos uma etapa de pré-

seleção para o trabalho.   

 Esta prática se consolidou principalmente a partir dos estudos e pesquisas 

psicológicas sobre traços ou fatores, ou variáveis humanas, e que criaram as condições para a 

realização de avaliações psicológicas sobre a presença e a extensão de fatores predominantes 

em cada um, permitindo a partir de então que se estabelecesse um prognóstico sobre o 

desempenho profissional no futuro. A suposição de que uma pessoa se manteria ao longo de 

sua vida em uma profissão admitia e confirmava o prognóstico de adequação profissional, 

além de expressar a própria concepção de indivíduo dotado de uma natureza a ser descoberta. 

Esta concepção será a base do desenvolvimento dos estudos psicométricos que serão 

implementados a partir da primeira década do século XX.  
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3.1 A abordagem psicométrica  

 

Na introdução que Paul Kline faz a seu livro Psicologia da Orientação Vocacional, ao 

comentar o ainda insuficiente conhecimento sobre as profissões3, pondera que as afirmações 

sobre as diferentes exigências que cada profissão traz para seu ocupante devem ser creditadas 

muito mais a um princípio lógico que a critérios empíricos. Entretanto, mesmo admitindo as 

dificuldades que os psicólogos encontrariam para fixar com precisão tais exigências a “os 

traços de personalidade requeridos pelas necessidades de um vendedor de porta- em-porta ou 

de um político em campanha eleitoral têm de ser muito diferentes dos necessários a um 

bibliotecário ou ao conservador de um museu de sânscrito bem sucedido em suas funções.” 

(KLINE, 1977, p. 9). 

Mesmo admitindo as dificuldades em dispor de descrições detalhadas e criteriosas 

sobre as profissões e, ainda, de considerar que em empresas de alta tecnologia as mudanças 

profissionais são muito grandes, o que poderia levar o orientador vocacional a correr o risco 

de ajustar (sic) um jovem para uma atividade que poderá deixar de existir, para o autor: 

 

Na realidade tem-se desenvolvido com pleno êxito a orientação vocacional 
sem uma especificação de funções acurada (ou, por vezes sem especificação 
alguma). Neste ponto o pragmatismo domina. O método consiste em estudar 
aptidões, interesses e capacidades de pessoas bem sucedidas e mal sucedidas 
em várias ocupações profissionais, e derivar perfis característicos de, 
digamos, engenheiros ou silvicultores, que têm reconhecido êxito em suas 
carreiras. (KLINE, 1977, p. 2). 

 

O autor cita pelo menos um instrumento de avaliação psicológica, o Inventário de 

Interesses Vocacionais de Strong (1943) construído, com sucesso, como defende, empregando 

este método.  

Sem se tecer aqui considerações a acerca da qualidade das metodologias empregadas 

na produção psicométrica, mais do que um recurso metodológico, é surpreendente o quanto, 

por esta via, se afirma a ideia de que está no indivíduo, em seu rendimento pessoal a chave do 

sucesso não apenas de um trabalhador singular, mas o fator determinante para a construção de 

padrões de sucesso em um exercício profissional. Observar a atuação e habilidades de 

profissionais de sucesso criaria assim parâmetros para a avaliação das potenciais relações com 

o trabalho, abrindo e fechando portas desde a juventude, muitas vezes desde a infância.   

                                                 
3 Observa-se aqui que primeira edição do livro acontece na Inglaterra, em 1975, já portanto no início do quarto 
final do século XX.  
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Por outro lado, Kline aponta a necessidade, e é a proposta de seu livro, de dedicação 

especial ao estudo da qualidade teórica dos instrumentos psicológicos e de seus conceitos, 

indagando sobre a validade de trabalhar com um constructo como interesse, considerando-o 

relevante para a predição de pleno ajuste profissional, se ele pode se modificar ao longo da 

vida, inclusive antes que o orientando obtenha a colocação profissional para a qual foi 

avaliado.              

 Enquanto expressão da racionalidade técnica a Psicologia Experimental teve um 

grande aporte de recursos para a pesquisa de testes capazes de identificar e mensurar fatores 

ou variáveis humanas como aptidão, inteligência, características e tipos de personalidade. 

Com isto pode-se dizer que ela contribuiu para a criação de uma materialidade para o 

indivíduo, sobre si mesmo, através da quantificação do rendimento obtido, em cada exame 

psicológico, e sua consequente classificação em categorias e escalas.  

Pode-se dizer que o instrumental de avaliação psicológica é desde o início do século 

XX uma instigante novidade no campo do conhecimento sobre os seres humanos.  O processo 

de secularização estendeu para o indivíduo a ideia de uma unidade fenomênica, à qual caberia 

à ciência desvendar, conhecer, dominar, pelo conhecimento, sua natureza.  A Psicologia surge 

então como o privilegiado campo de estudo sobre o homem. Atendendo ao ideal científico da 

época, a Psicologia inaugura em 1879, seu primeiro laboratório, o Laboratório de Leipzig, na 

Alemanha, dedicado aos estudos de psicofísica, medições sobre respostas sensoriais e 

neuromusculares frente a estímulos diferenciados.  

Estes estudos resultarão, já no século XX, em algumas produções importantes, dentre 

elas a descoberta das leis que regem a percepção humana. Os interesses da sociedade e as 

expectativas da época frente a tais estudos concorreram para que cedo se estabelecessem 

relações de contribuição entre a Psicologia e políticas de governo, como, por exemplo  a 

demanda do governo francês a Alphonse Binet, no final do século XIX,  para que criasse um 

instrumento de avaliação das possibilidades intelectuais das crianças francesas. O objetivo era 

viabilizar o manejo da população de alunos, frente às expressivas dificuldades de 

aprendizagem observadas entre os alunos. 

 Neste contexto surge o primeiro teste de inteligência humana, em meados da primeira 

década do século XX, na França. Ele é empregado naquele momento com a finalidade de 

traçar um quadro do potencial de aprendizagem dos alunos, que subsidiasse o planejamento 

governamental da educação de crianças e jovens.  Na sequência vão surgir os primeiros testes 

de aptidões, culminando neste período, em 1917, a Bateria de Testes Army Alpha (e seu 
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correspondente não verbal Army Beta), que cumpriu o papel de subsidiar as forças armadas 

americanas na distribuição de seus recrutas pelos diversos postos de atuação. Os resultados 

classificaram os candidatos em soldados, suboficiais e oficiais, e alcançou grande repercussão 

no Ocidente, o que veio a fortalecer o financiamento de pesquisas psicológicas com o objetivo 

de aperfeiçoar tais testes. 

  Vários destes instrumentos passaram por programas de tradução e adequação dos 

parâmetros ou das normas estatísticas a populações diversas4. Houve uma ampla difusão 

destes materiais, e pode-se dizer que a sociedade se apropriou efetivamente destes recursos, 

entendendo-os como um importante recurso de gestão.  O setor de produção, da indústria aos 

inúmeros espaços de prestação de serviços, de várias áreas, lançou mão dos serviços de 

seleção pautados neste testes psicológicos.  Órgãos governamentais adotaram as avaliações 

psicológicas como recurso de administração pública, e mesmo de manutenção de políticas 

públicas. No Brasil, a avaliação psicológica faz parte de concursos públicos para cargos no 

campo da segurança, assim como da concessão individual de habilitação para dirigir veículos 

automotores.   

Em 1909 é publicado, post-mortem, o livro do psicólogo americano Frank Parsons, 

Escolhendo uma Profissão, considerado a primeira obra sobre escolha profissional, na qual 

ele fixa o que seriam as três grandes linhas de ação do trabalho em OP, as quais se 

constituiriam em etapas. A primeira deveria corresponder ao conhecimento das características 

individuais, o que seria lucrativo (sic) tanto para o orientando como para o orientador. A 

segunda deveria corresponder ao levantamento das exigências que as profissões colocavam 

para seus ocupantes. A terceira deveria trabalhar na direção da compatibilização entre 

características individuais e exigências profissionais. 

 Pode-se afirmar que Parsons5 produziu o que pode ser considerado como uma matriz 

de atuação para os orientadores profissionais e práticas neste campo. Ele consolida a idéia de 

existência de características ou fatores pessoais particulares a serviço de atividades 

profissionais. Encontrar esta compatibilidade passou a ser uma chave de bem-estar, de 

progresso pessoal, podendo ser inclusive lucrativo, segundo Parsons. O bem fazer profissional 

passa a ser um fato de ordem eminentemente pessoal. As condições materiais – tecnologias, 

                                                 
4 No Brasil, este trabalho de tradução e adequação normativa das escalas de referência quantitativa foi iniciado 
pelo psicólogo Emilio Mira e Lopes, que se deslocou da Espanha, em fuga às perseguições políticas, e aqui criou 
o Instituto de Seleção e Orientação Profissional, em 1949, no Rio de Janeiro.     
5 Ver o artigo de RIBEIRO, Marcelo Afonso; UVALDO, Maria da Conceição Coropos. Frank Parsons: trajetória 
do pioneiro da orientação vocacional, profissional e de carreira. Revista Brasileira de Orientação Profissional, 
São Paulo, v. 8, n. 1, p. 19-31, jun. 2007. 
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instrumentos disponíveis, qualidade de insumos, demandas de mercado, redes de distribuição 

dos produtos, condições ambientais e climáticas, e imateriais - o contexto histórico, científico, 

político, econômico, social, cultural nos quais transcorrem as atividades profissionais foram 

secundarizados ao ponto de não fazerem parte da matriz de prática de orientação profissional 

proposta.  É de Parsons também uma afirmação que atravessou todo o século XX, como uma 

referência da Psicologia do Trabalho, que consistiu em afirmar que a partir de uma análise 

criteriosa dos dados obtidos em extensas avaliações de pessoas e de postos de trabalho, é 

possível colocar o homem certo no lugar certo. A ideia de possibilidade de um perfeito 

casamento entre indivíduo e exercício profissional ocasionou um padrão de pensamento que 

certamente interferiu nas relações das pessoas com sua própria ocupação, com o local de 

trabalho, com seus pares, com sua família.  Propositor do primeiro programa de formação 

para orientador profissional, e trabalhando com jovens, em uma instituição educacional, em 

Boston, o constructo aptidão ocupou um lugar central no pensamento de Parsons e influenciou 

as práticas de OP que se constituíram a partir daí. 

Noll (1972) relata que nos anos 1920 surge nos Estados Unidos, e em países europeus 

o Movimento da Orientação, que leva para o interior das escolas o tema da escolha 

profissional, incluindo a orientação à escolha profissional no cotidiano dos alunos.  

Cerca de cinquenta anos após, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

5.692/71, instituiu no Brasil o ensino profissionalizante, universalizando-o como a única 

possibilidade de obter grau na segunda etapa da educação secundária, então nomeada 2º grau. 

A 5.692/71 incluiu em de seus artigos a obrigatoriedade de que cada escola brasileira 

desenvolvesse programas de orientação profissional, promovidos pelos SOEs, Serviço de 

Orientação Educacional, junto ao primeiro segmento da educação secundária, ou 1º grau, 

preparando os estudantes para a escolha de um dos cursos técnicos que seriam oferecidos a 

seguir. Para o primeiro segmento do 1º grau a recomendação foi que os próprios professores 

realizassem atividades pedagógicas de “sondagem de aptidões”. É necessário assinalar o 

quanto uma política pública para a educação absorvia conteúdos psicológicos que situavam, 

através das teorias psicológicas do desenvolvimento, a adolescência como o período em que 

todos os processos físicos e psicológicos alcançariam seu estado pleno. Ficou definida a 

adolescência como a idade adequada para a investigação de aptidões. 

Naville (1975) discorda que habilidades diferenciadas impliquem em diferentes 

constituições humanas. Para o autor o ser humano é dotado de infindável plasticidade e 

desenvolve esta ou aquela habilidade, em decorrência do convívio entre as disposições 
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orgânicas das quais é portador, com demandas sociais específicas produzidas pelos outros 

seres humanos, através do compartilhamento de técnicas, atividades. Para o autor a grande 

aptidão dos seres humanos é sua capacidade para viver em sociedade, aí produzindo-se  a 

diversidade. É esta aptidão social que estaria na base das aptidões familiares, e mesmo 

culturais, como os povos que se caracterizam por uma atividade amplamente desenvolvida 

pela comunidade, como cidades de ceramistas, ou tecelões, ou guerreiros, ou polos 

moveleiros, onde a marcenaria e a carpintaria são praticadas pela maioria dos moradores. Essa 

concepção de uma ”vocação social” encontra eco na afirmação de Bock, Furtado e Teixeira 

(2002, p. 170), em Psicologias, uma introdução ao estudo de Psicologia: “A única aptidão 

inata no homem é a aptidão para a formação de outras aptidões”, quando trabalham com sua 

população alvo, alunos de nível médio, as concepções de homem presentes nos vários 

sistemas do pensamento psicológico. 

Pautada pelos estudos psicométricos, que vão culminar no que se poderia chamar de 

uma tradição, a orientação profissional fixou como padrão de sua prática a análise de 

respostas a testes, questionários, entrevistas, cabendo ao orientador um papel de protagonista 

na escolha que o jovem fará por uma profissão. É ele que maneja as informações sobre o 

jovem, desenvolvendo sua análise a partir dos resultados obtidos em cada instrumento 

empregado.   A prática de orientação profissional consolidada pela referência aos resultados 

obtidos em testagens psicológicas deslocou para uma esfera externa ao indivíduo o processo 

de escolha, liberando de certa forma o jovem do século XX das agruras da responsabilização 

enunciada pelo jovem Marx. A produção de perfis vocacionais resultantes da conjugação 

entre informações que poderiam incluir uma extensa lista de resultados obtidos em baterias de 

testes de aptidões, inventários de interesses, testes de personalidade, de inteligência, 

condicionou a escolha profissional. Dos que a eles foram submetidos, e dos que não foram 

submetidos. Para os que puderam ter de si tal prognóstico, haveria um caminho, um rumo 

para suas vidas, com chances de sucesso, o qual lhes caberia seguir. Sua parte ficava no 

empenho em cumprir tal desígnio. Para aqueles que não tiveram acesso a este serviço, restou a 

dúvida sobre o acerto da escolha.  

Desde o início do século XX, se estabeleceu uma relação de mediação técnico-

científica com a escolha de uma profissão, notadamente a partir de sua inclusão nas escolas. O 

entendimento de que as informações que se conectavam com o mundo do trabalho, onde as 

profissões ganhavam sentido, seriam obtidas junto a órgãos ou profissionais especializados, 

transferiu para o campo da psicologia uma prerrogativa que constituía o núcleo do projeto que 
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esteve no cerne da modernidade, a afirmação do indivíduo, livre e autônomo, inclusive 

através da afirmação do livre acesso ao trabalho.  Pode-se afirmar que a legitimação social da 

escolha foi deslocada, afastando-se do projeto moderno de autonomização do indivíduo, pelo 

qual ele voluntariamente se comprometeria com suas escolhas.   

Para Naville (1975) a ausência de uma ampla análise política e econômica junto aos 

jovens orientandos, contextualizando histórica e socialmente as profissões contribuiu, a rigor, 

para que tanto os centros de orientação profissional, como as práticas pontuais, realizadas em 

consultórios, participassem do grande projeto de distribuição da mão de obra necessária ao 

desenvolvimento do capitalismo industrial, construindo um suporte relevante ao que aqui 

chamarei de gestão das vocações profissionais.  O funcionamento dos centros de orientação 

profissional ou das práticas autônomas de orientação profissional, em consultórios 

particulares ou em serviços escolares, em torno de estudos sobre vocações profissionais 

trouxe para si uma importante carga de compartilhamento social na gestão do mundo do 

trabalho. A indicação de pessoas com chances para o bom exercício nesta ou naquela 

profissão fundou um espaço de contribuição da psicologia ao setor produtivo reconhecido e 

valorizado, desde então admitido como legítimo.  

Esta legitimação se deu por outro lado, com a constituição de um campo de atuação 

para os psicólogos no âmbito das indústrias, realizando uma prática consolidada como 

recrutamento e seleção profissional. A ideia central desta prática foi inteiramente construída 

em torno da máxima de Parsons de que seria lucrativo para a empresa e para o trabalhador 

colocar o homem certo no lugar certo.  

As práticas de avaliação psicológica com fins de orientação profissional, referidas à 

teoria de traço e fator, permanecem até hoje em plena atividade. No Brasil, vários autores 

têm propostas teóricas tenham sido produzidas para tratar do tema. Aguiar (2007), Bock 

(2002, 2003), Bock, Aguiar e Ozella (2001), Ferretti (1988) e Pimenta (1981) apresentam 

reflexões críticas a respeito desta abordagem psicométrica.  

 Uma outra proposição, especialmente importante no campo da orientação 

profissional, é a concepção desenvolvimentista de Donald Super (1967).  O autor descreve 

etapas de desenvolvimento vocacional dos quatro aos setenta anos de idade, e introduz o 

auto-conceito, como um elemento relevante para a escolha de uma profissão. Nesta 

perspectiva, para Super (1967), as escolhas profissionais ocorrem de acordo com o auto-

conceito que cada um tem de si. O auto-conceito ou conceito de si mesmo, como o chama 

Super (1967) se desenvolve principalmente a partir da adolescência, e expressa o conjunto de 
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imagens que cada um tem de si, e que varia em uma escala que vai do fortemente positivo ao 

fortemente negativo. Para o autor o auto-conceito, ou auto-imagem, se constrói a partir das 

informações sobre si que chegam do meio exterior para o sujeito, e que se inicia pelas 

aprovações ou reprovações a comportamentos ou atitudes, exercidas pelos pais, desde a 

infância. Tais informações ressaltam e contribuem para fixar aspectos ou características 

pessoais, sejam eles positivos ou não. A reflexão que associa a escolha profissional ao 

autoconceito introduz radicalmente a dimensão subjetiva no processo, para além das 

variáveis que continham um certo sentido de predestinação como as aptidões. Pode-se dizer 

que ao associar a imagem de si como sendo um dos fatores relevantes vinculados a uma 

profissão, internalizou-se profundamente a escolha profissional.   

Super (1962) formula ainda o conceito de maturidade vocacional, segundo o qual ao 

longo da vida, tendo havido uma escolha profissional adequada, já na infância, haverá um 

correspondente processo de amadurecimento, antes da etapa de declínio, ao final da vida. 

Super dá forma a uma linha teórica chamada desenvolvimentista na qual a vocação para uma 

dada profissão acompanha o percurso de amadurecimento das demais características humanas. 

Segundo o autor “O indivíduo, ao nascer, conta com certas tendências ou potencialidades 

neuroendocrinológicas, que de certa forma representam seus recursos pessoais” (SUPER, 

1962, p. 385).  Para o autor tais condições pessoais interagiam necessariamente com o meio 

familiar, através do processo de socialização. Elas se desenvolveriam em etapas que 

passariam esta concepção corroborou a formulação de atividades pedagógicas que 

introduziram o tema profissão e orientação profissional nas atividades educacionais regulares 

para os muito jovens. Exemplos são as atividades didáticas envolvendo o destaque dado às 

profissões, seja por atividades programadas em lembrança de datas comemorativas que 

homenageiam categorias profissionais; seja pelo convite a pais e mães para que falem sobre 

suas profissões; seja pela recomendação aos professores de séries iniciais para que realizem 

sondagens de aptidão entre seus muito jovens alunos. 

   Uma outra teoria que se distinguiu foi a proposta por John Holland (1975) que 

associou tipos de personalidade a preferências profissionais. Ele propõe seis tipos de 

personalidade, cujas características, físicas, motivacionais, atitudinais constituiriam modelos, 

aos quais corresponderiam interesses e performances profissionais.  Holland deu seqüência às 

teorias psicológicas de personalidade, que surgem a partir dos anos 20, e que trabalharam o 

conceito personalidade enquanto uma variável a partir da qual seria possível produzir uma 

tipologia humana. Elas partiam da nosografia de traços predominantemente físicos, e 
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procuravam descrever tipos humanos quanto a atitudes, temperamentos, preferências, traços 

psicodinâmicos que compusessem um núcleo representativo. A associação desta tipologia a 

profissões, enquanto um prognóstico de sucesso futuro, já se encontrava inclusive entre 

autores que se referenciavam nos estudos psicanalíticos. Crianças ou jovens com especial 

habilidade verbal deveriam ser encaminhadas para profissões que demandassem emprego 

constante desta habilidade. Pessoas metódicas deveriam ser encaminhadas para profissões ou 

postos de trabalho que exigissem organização, facilidade em viver com rotinas bem definidas. 

Esta perspectiva estabeleceu como matriz para um prognóstico favorável a uma ou outra 

profissão que passasse a ser considerado não apenas habilidades específicas ou aptidões como 

ainda que fosse incluído a dimensão psicodinâmica relativa às características de 

personalidade. Dizer com certa constância para uma criança que ela vai ter um bom 

desempenho como este ou aquele profissional passou a representar, portanto, uma outra etapa 

da orientação profissional.   

 

3.2 A psicologização da sociedade 

 

Em A Gestão dos Riscos, Castel (1987) analisou o advento de um processo de 

psicologização das relações sociais, que ele situou a partir da segunda metade do século XX. 

Este caracterizou-se pelo  deslocamento de questões cruciais de ordem política e econômica 

para uma problemática própria ao campo das relações interindividuais. Nesta perspectiva as 

questões sociais foram reduzidas a questões entre as pessoas, com suas características, seus 

 sentimentos, seus valores, suas crenças, o que em muito contribuiu para que fossem criados 

sérios obstáculos às análises que explicitassem os interesses em jogo.  Interesses políticos e 

econômicos se diluiriam na complexidade das personalidades com suas características 

predominantes. O entendimento de que os problemas e as soluções para as grandes questões 

estavam nas relações humanas e no homem abriu por sua vez um infindável repertório de 

possibilidades de discursos terapêuticos diante de cada situação de conflito que se 

apresentasse.  

Nesta direção, diz Castel (1987), o tratamento de um problema como as restrições de 

acesso ao trabalho, como as dificuldades em obter uma colocação no mercado de trabalho, a 

questão do desemprego, vai corresponder a uma infinidade de ações visando mudanças 

pessoais no proponente. São programas de atualização tecnológica, escolar, de 
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desenvolvimento de outras habilidades, ou mesmo algumas lições a respeito de como ser 

eficiente adotando novas atitudes frente ao trabalho.  

 A psicologização da sociedade ensejou, ainda, a hipótese de que a problemáticas 

pessoais corresponderiam tratamentos pessoais. Instalaram-se práticas discursivas ambíguas 

como o apelo à capacidade de lidar satisfatoriamente com mudanças, no sentido de obtenção 

de melhorias pessoais e a disseminação de comportamentos e atitudes favorecedores de 

aceitação no mundo do trabalho, instalando-se novos padrões de conduta profissional, nos 

moldes das corporações. As novas exigências no mundo do trabalho elegeram as equipes em 

lugar dos indivíduos, a flexibilidade para assimilar mudanças em lugar do saber especializado, 

a negociação em lugar da obediência das regras estabelecidas. O campo do relacionamento 

pessoal se impôs, segundo Castel (1987, p. 152) “O imperativo que põe para frente essa 

ideologia da renovação perpétua é aprender cocê mesmo a mudar, quer dizer, a exigência de 

trabalhar sua própria disponibilidade e sua flexibilidade relacional, pelo menos tanto quanto 

seus conhecimentos.”  

Não será coincidência o surgimento’ neste processo de psicologização social uma 

teoria sobre a inteligência humana, que modificou inteiramente a concepção de um fator G, 

distribuído em uma escala de valores, como o formulado por Spearman. Nomeada 

Inteligência Emocional, por seu autor Daniel Goleman, psicólogo americano, ela introduziu 

um elemento até então alheio à inteligência, as emoções. Palavras do autor, na introdução à 

sua obra: 
“[...] o que podemos mudar para ajudar nossos filhos a se darem melhor na 
vida? Que fatores entram em jogo, por exemplo, quando pessoas de alto QI 
malogram e as de QI modesto se saem surpreendentemente bem? Eu diria 
que a diferença muitas vezes está nas aptidões aqui chamadas de inteligência 
emocional, que incluem autocontrole, zelo e persistência, e a capacidade de 
nos motivar a nós mesmos”. (GOLEMAN, 1995, p. 12). 

 

          O chamado sobre como se dar bem é surpreendente pela condição de imperativo 

presente na afirmação do autor. Ao mesmo tempo desloca o dar-se bem para uma condição 

eminentemente, como condição pessoal para obter este resultado: zelo, persistência, 

autocontrole e automotivação. Tal condição pessoal resultaria de uma alta inteligência 

emocional, ou a capacidade de gerir oportunidades de desenvolvimento e ganhos pessoais a 

seu próprio favor. Fracassos sociais ficam assim creditados ao indivíduo por sua baixa 

inteligência emocional.       

       Analisando a posição da chefia, Boltanski e Chiapello (1999), em Le Nouvel Esprit du 

Capitalisme, considera que se nos anos 60 as empresas valorizavam seus trabalhadores pelo 
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critério da eficácia, ou fazer bem da maneira mais favorável economicamente possível, nos 

anos 90, estes trabalhadores passaram a ser valorizados por sua habilidade em trabalhar com 

pessoas muito diferentes, por se mostrarem disponíveis  e flexíveis caso seja necessário mudar 

de projeto,  demonstrarem que são capazes de adaptação contínua a novas situações. A 

posição de comando que afirmava uma clara hierarquização das posições ocupadas pelo 

conjunto dos trabalhadores, foi substituída pela capacidade de envolvimento da equipe, por 

um certo carisma pessoal, pela capacidade de identificar e estimular qualidades no grupo, o 

qual deixou de ser visto como de subordinados, e  que passou a ser visto como colaboradores.  

          O novo chefe deve ser criativo, visionário, intuitivo, humanista, inspirado, generalista 

(BOLTANSKY; CHIAPELLO, 1999). Ele tem ainda como característica importante ser 

capaz de superar fronteiras, sejam geográficas, profissionais ou culturais.  As empresas 

passaram a funcionar em torno de projetos, a cada momento podendo ser substituídos, 

modificados, exigindo uma outra equipe ou uma outra ordenação na equipe já existente, como 

por exemplo a coordenação ser atribuída a um dos colaboradores. A carreira, no seu sentido 

moderno, não mais se justifica, tendo sido substituída pela hipótese contínua de engajamento 

em novos projetos.  

           Castel (2009) analisando as novas configurações do trabalho, na contemporaneidade, 

considera que esta nova organização social se manifesta no convívio cotidiano para além das 

empresas. A esta nova configuração das relações ele chama “cidade dos projetos”. Nesta, a 

metáfora de rede deshierarquizou espaços, referências, impondo novas formas de 

relacionamento para uma nova forma de existência.  

                  Para Boltanski e Chiapello (1999), a palavra chave dos anos 90, no mundo do 

trabalho, foi “empregabilidade”, que é a capacidade das pessoas oferecerem condições 

pessoais que as tornem atraentes para este ou aquele projeto. Passar por vários projetos seria 

uma condição pessoal de progresso, de sucesso, e que só faria aumentar a empregabilidade, 

pois indicaria capacidade de adaptação de objetivos diversificados, a equipes diferentes. Esta 

seria o capital pessoal que cada um deveria gerir e que corresponderia ao conjunto de 

competências com potencial de realização. Pode-se dizer que o conceito de inteligência 

emocional se apresentou como suporte teórico do saber psicológico para a empregabilidade 

que se impôs como exigência do mundo do trabalho, na contemporaneidade.  

          Por outro lado, para Boltanski e Chiapellol (1999), nesta nova cidade dos projetos não 

houve mudanças favoráveis à vida, pois a destituição das marcas pessoais que singularizavam 

cada profissional, fazendo de cada um sujeito de sua ações, se constituiu em uma outra forma 
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de exploração do trabalhador. Esta exploração se relaciona com um esvaziamento do sujeito, 

que em lugar de autônomo para gerir sua vida, seus interesses, ficou refém de uma rede sobre 

na qual não tem como intervir, pois é de sua natureza uma contínua mobilidade, tomando as 

direções que os novos projetos impuserem. Houve como que uma homogeneização dos 

indivíduos dos quais se espera, para qualquer atividade profissional, as mesmas 

“qualificações” pessoais: flexibilidade frente às mudanças, tolerância frente às diferenças, 

negociação dos interesses automotivação, adaptação, entre outras, qualificações pessoais 

genéricas, frente as quais a escolha de uma profissão perdeu o peso que o jovem Marx 

enunciou.   

 

3.3 Uma outra concepção sobre a escolha profissional 

 

No contexto de psicologização, para Bohoslavsky (1987), psicanalista argentino, que 

formula sua teoria em meados dos anos 1960, a relação dos jovens com a escolha profissional 

é de outra ordem, e ultrapassa o que ele chamou de modalidade estatística. Ele propôs que o 

trabalho com jovens sobre sua escolha profissional assumisse uma linha de atuação à qual ele 

chamou de modalidade clínica. Para os jovens a diferença poderia ser indicada como sendo 

em lugar de receber um perfil com os resultados dos testes a que se submeteu, ser convocado 

a entrar em contato com as referências que tem de seu entorno, desenvolver o 

autoconhecimento e as percepções sobre como está vivenciando o processo de escolha. Para o 

autor as duas modalidades, a estatística e clínica partem de concepções de indivíduo diversas. 

Na primeira, prevalece o entendimento de um ser humano enquanto unidade de uma espécie, 

cujas características podem ser descritas e mensuradas, dentro dos princípios da Curva de 

Gauss. Cada um repete os traços, com variações quantitativas, passíveis de serem 

representadas em uma dada escala.  Na segunda, ainda que para Bohoslavsky os testes 

psicológicos pudessem ser empregados na orientação vocacional como instrumentos úteis, 

cada jovem consistia uma unidade singular decorrente do conjunto de experiências vitais 

pelas quais passou, portador de uma história exclusivamente sua. Essas diferentes concepções 

de ser humano produziram práticas diferentes.  

Uma primeira diferença prática importante é que para Bohoslavsky (1987) não se trata 

de fazer da orientação para a escolha de uma profissão uma sequência predeterminada de 

etapas, finda as quais houvesse como um produto a ser alcançado, jovem orientado.  Para a 

estratégia clínica, está suposto que a prática da orientação profissional abre um processo de 
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orientação vocacional, no sentido em que a vocação significa a construção de um processo 

identitário, ao longo do qual ele, o jovem, se constitui enquanto sujeito de sua escolha. É 

possível afirmar que para Bohoslavsky (1987) a vocação para uma profissão é construída, não 

havendo, portanto, o que desvendar ao final da adolescência.  Para o autor quando não se olha 

para o ser humano enquanto um objeto a ser observado, diagnosticado e orientado, este ser 

humano assume seu posto de sujeito de ações, propositivo frente a sua própria vida. Ele deixa 

de interessar do ponto de vista das diferenças de suas características individuais, e leva o foco 

da atenção do observador para sua possibilidade de escolha. Ao empregar esta expressão 

Bohoslavsky (1987) acrescenta que mesmo que este olhar volte para algo  mesmo que 

provisoriamente. Esta seria uma condição humana universal, e que corresponderia à 

capacidade de escolher. Ao abordar a problemática da escolha deste ponto de vista, 

Bohoslavsky (1987) diz que necessariamente a ela se incorpora uma dimensão ética, pois ao 

considerar o ser humano como autor de suas escolhas, se admite que escolher seu futuro é 

prerrogativa sua, não cabendo a nenhum profissional, por melhor preparado que esteja, 

apontar o caminho a ser tomado. 

A estratégia clínica que o autor propõe como um método de atuação no processo de 

orientação profissional, diz respeito à estabelecer uma relação que crie condições para que a 

observação, a reflexão e as ações interajam em uma dinâmica de diálogo contínuo. A prática 

de orientação se desfaz das respostas obtidas a partir da observação de dados, e propõe ao 

orientando deflagrar um processo de reflexão sobre si, sua história, suas expectativas, de 

análise das condições objetivas de escolha das quais faz parte, de seu projeto para o futuro. 

Ao examinar aspectos que intervêm na prática da orientação vocacional, Bohoslavsky 

(1987) aponta inicialmente para a necessidade de conhecimento sobre o contexto social onde 

ela se dá, e que inclui principalmente as instituições família, educação e produção, além do 

sistema de valores predominante, como por exemplo o valor que a educação tem na posição 

social que as pessoas podem assumir. Desta forma, em lugar da busca de instrumentos 

específicos para a atividade de orientação, Bohoslavsky (1987) propõe ao orientador que ele 

situe social e historicamente sua proposta de trabalho. Entender as condições de mobilidade 

social oferecidas a partir da formação obtida pelo sistema formal de educação, conhecer as 

possibilidades de acesso a este sistema, bem como o valor econômico, o status social, 

implicações de gênero, entre outros, atribuído às profissões, são recursos a partir dos quais o 

orientador situa sua proposta de trabalho ao orientando.  
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Para Bohoslvsky a relação que se estabelece na orientação vocacional comporta o que 

ele chama de três polos: o orientando que ali se relaciona com o contexto social do qual faz 

parte, a partir da forma que o interpreta, com o futuro e com o outro, ali representado pelo 

orientador, mas também aos outros reais, como a família, e imaginados, enquanto 

representações idealizadas de ocupante de uma  certa profissão, por exemplo. Por sua vez o 

orientador, que ali também representa o sistema produtivo, enquanto um trabalhador, e o 

sistema educacional, já que é um profissional com formação especializada, e que também se 

relaciona com o contexto social, a partir de suas categorias de análise, e com o orientando.   

No esquema em que procura representar graficamente esta estrutura relacional, o autor 

emprega setas de dupla direção ligando os pólos orientando e orientador, mostrando que 

ambos são modificados e modificam o contexto social em que atuam, marcando sua 

perspectiva da dinâmica aberta em que efetivamente deveria se dar a prática da orientação 

profissional. Passamos a analisar três elementos que expressam o cerne da obra. 

 

3.3.1 A problemática 

 

“Para um adolescente, definir o futuro não é somente definir o que fazer, mas 

fundamentalmente, definir quem ser e, ao mesmo tempo, definir quem não ser” 

(BOHOSLAVSKY, 1987, p. 53-54).  Sob o imperativo de realizar-se, de chegar a ser, ele se 

vê instado a proceder a construção de vínculos com os objetos que façam parte desta meta. 

Como se preparar, onde se preparar, alguma resposta de que sua escolha é acertada.    

Bohoslavsky diz que nenhum adolescente quer ser um engenheiro em geral, mas que ao 

manifestar seu desejo ele pensa em uma certa pessoa, que tem esta profissão, ou em alguma 

forma personificada da profissão, como um personagem divulgado por meios de 

comunicação, por exemplo, ou pela tradição da coletividade onde está inserido, não sendo 

nunca uma escolha abstrata. Essa referência personificada constitui um elemento fundamental 

para o processo de escolha, pois ela é o início do caminho para o processo de identificações 

que vem a seguir. Com todas as dificuldades pelas quais passa um adolescente procurando 

realizar as muitas adaptações que lhe são colocadas como desafios, uma das respostas dele, 

mais aguardadas, se refere à escolha de uma profissão, e este ajustamento vai paulatinamente 

se realizando, até que se manifesta como a integração dos recursos psicológicos dos quais 

dispõe, quando então pode afirmar que alcançou sua identidade ocupacional.  
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A identidade ocupacional alcançada faz parte de um processo mais amplo, em que se 

dá o processo de identidade pessoal, pelo qual cada um se constitui como um indivíduo 

singular, particular, único, e que como tal se reconhece como uma unidade. Para Bohoslavsky 

não se trata na orientação vocacional de procurar uma vocação que estaria depositada no 

indivíduo, pronto para ser descoberta e sim de entender que se trata de criar condições para a 

conquista da identidade ocupacional, que já começa quando o jovem consegue definir sua 

escolha profissional. A identidade ocupacional corresponde à percepção de si que cada um 

será capaz de produzir a partir da interação entre os papéis ocupacionais que percebe ao seu 

redor, e as fantasias de si ocupando estes papéis. Assumir estes papéis pode ser um processo 

consciente ou inconsciente. No primeiro caso, há um movimento voluntário na direção da 

assunção de um papel ocupacional, e revela que o indivíduo que está nesta condição já é 

portador de uma identidade ocupacional. No segundo caso, ao adotar elementos que fazem 

parte de uma  certa  profissão, sem que haja uma deliberação consciente, estão presentes 

identificações, que poderão contribuir para  o desenvolvimento da identidade ocupacional ou 

não. As identificações podem ser conhecidas pelo seu resultado, mas não a partir do que as 

determinou, e como são manifestações defensivas, Bohoslavsky (1987) considera que uma 

escolha profissional pode ser feita a partir destas identificações, desde que tenham perdido seu 

caráter defensivo original.  

A identidade ocupacional se desenvolve a partir de uma base que se constitui de três 

elementos: os grupos com os quais há convívio; os processos de identificação e o esquema 

corporal, e ocorre em torno de antíteses que o autor diz: “[...] o sentimento de quem se é e 

quem não se é; quem se quer ser e quem não se quer ser; quem se crê que deva ser e quem não 

se crê que deva ser; quem se pode ser e quem não se pode ser; quem se permite ser e quem 

não se permite ser; das quais surgirá ou não uma síntese” (BOHOSLAVSKY, 1987, p. 66).  

Tais conflitos se expressam nas dúvidas que os jovens manifestam e se referem a 

identificações ainda não integradas. Quando tais identificações perderem seu caráter 

defensivo, e puderem ser integradas, o jovem perceberá que alcançou a possibilidade de 

almejar a uma identidade ocupacional, e se sente apto a fazer sua escolha.  

Bohoslavsky (1987) diferencia escolha madura de escolha ajustada. A escolha ajustada 

corresponde à possibilidade que o jovem tem de escolher uma profissão, coincidindo  seus 

interesses e habilidades com as  oportunidades objetivas de vir a ocupá-la. Mesmo que hajam 

conflitos residuais, prevalece uma responsabilidade para consigo próprio e uma 

responsabilidade para com o grupo ao qual pertence. Na escolha madura encontra-se aquele 
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para o qual já foi possível realizar a elaboração dos conflitos, identificando-se consigo 

mesmo. Uma má escolha, nem ajustada nem madura, é aquela que ocorre pela negação ou 

pelo controle rígido dos conflitos. Com isto o jovem adia promover seu próprio 

amadurecimento, através do alcance pleno de sua identidade pessoal. Sem admitir os conflitos 

que experimenta não consegue efetivamente superá-los, procurar o arranjo que lhe permitisse 

seguir com sua vida adiante. 

A identidade ocupacional não surgirá ao término dos trabalhos de orientação 

vocacional, e nem antes que muito tempo tenha se passado.  Ela vai surgir para aquele que 

tiver alcançado a plena integração das sucessivas identificações pelas quais passou, e 

conseguiu autonomizar-se das mesmas, liberando-se das referências iniciais, para defrontar-se 

com si mesmo, seus sentimentos, suas memórias, suas experiências, suas próprias impressões 

e julgamentos. A rigor a identidade ocupacional se consolidará ao longo da vida profissional.    

Finalmente o autor distingue vocação, identidade vocacional e identidade ocupacional. 

Sobre o conceito de vocação o autor considera que ele expressa vagamente “tendência, desejo, 

inclinação, predisposição, dom, etc.” (BOHOSLAVSKY, 1987, p. 72), sem que entretanto 

tenha logrado explicar porque  alguém toma uma direção e não outra. Isto tem se colocado 

como  um problema para a Psicologia,  que tem procurado respostas em teorias da motivação, 

e que não têm sido bem sucedidas. Para Emmanuelle e Cappelletti “a vocação é uma, das 

tantas categorias, que permaneceram coaguladas como algo dado, como saber positivo, 

amarrado a indicadores meramente empíricos”. (EMMANUELE; CAPPELLETTI, 2001, p. 

14, tradução nossa). 

Bohoslavsky (1987) acredita que se possa pensar que a construção da identidade 

ocupacional possa resultar de uma identidade vocacional. Se a identidade ocupacional 

consiste no processo de produção de sínteses que trabalharam os conflitos pelos quais aquela 

pessoa passou, tornando-a capaz de indicar o que quer fazer, de que modo e em que contexto, 

permitindo ainda que distinga “um quando, um à maneira de quem, um com quem, um como 

e um onde”, a identidade vocacional seria uma resposta a por que e para que esta pessoa 

assumiu tal identidade ocupacional.   

A identidade ocupacional não será, portanto, um ponto de chegada definitivo, ela 

constitui por si uma etapa transitória, que poderá ainda sofrer mudanças ao longo da vida, ou 

mesmo em um futuro mais próximo. Com isso, a ideia de um chamado inelutável deixa de ter 

sentido.  
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 Uma ocupação profissional é uma posição social construída no mundo do trabalho, 

que tanto sofre a influência de fatores internos como de fatores externos. Não há profissão em 

abstrato, mas uma construção na qual jogam tanto a subjetividade como as condições 

históricas, econômicas, políticas. Nesse sentido a identidade ocupacional faz parte do 

conjunto que é a identidade pessoal, e problemas no alcance da identidade ocupacional 

indicam problemas na construção da identidade pessoal. A gênese da identidade ocupacional 

se situa desde a internalização das referências do esquema corporal, sendo, portanto, 

necessariamente resultante de contínuas trocas com o meio externo.   A capacidade humana 

de internalizar como experiências próprias objetos externos, como valores, pessoas, 

apropriando-se dos mesmos como sendo seus constitui a operação pela qual pouco a pouco se 

instala a identidade ocupacional.  Nesta internalização o instrumental empregado pelas 

profissões, os gestos profissionais, a postura física, o espaço de atuação são incorporados 

como se derivasse de uma certa magia. Freudiano, Bohoslavsky situa esse processo no id, 

instância depositária das energias mobilizadoras das pulsões de vida e de morte. Um 

adolescente, ao fazer sua escolha profissional, vive sempre, por mais saudável que seja, diz o 

autor, esta experiência de ser um “aprendiz de feiticeiro” (BOHOSLAVSKY, 1987, p. 57), 

como se usando indumentárias, usando instrumentos ou reproduzindo gestos ou ações das 

profissões escolhidas pudessem intervir na realidade. Esta experiência de onipotência vivida 

pelo adolescente fortalece sua relação com a escolha, propiciando o desenvolvimento da 

identidade ocupacional. Ela também é uma expressão das relações que este adolescente vem 

estabelecendo com os outros.  

Tais relações com adultos significativos, como pais, parentes, professores e outros, 

satisfatórias ou não, constituem, consciente ou inconscientemente, a base das relações com as 

profissões que uma criança terá com as profissões no futuro. O mundo do trabalho está 

inteiramente presente no espaço psicológico das crianças, e quando manifestam seu desejo de 

“ser” tal profissional, necessariamente, segundo Bohoslavsky, expressam o desejo de ser 

como alguém que conhecem  e que exerce esta profissão. Para o autor o processo identitário 

que forma o ideal do eu a partir das relações afetivamente positivadas com os adultos 

significativos que fazem parte do convívio próximo, é também o que vai ocorrer na 

identificação com esta ou aquela profissão. 

Neste sentido, as experiências e valorações que os familiares têm a respeito de suas 

profissões e de outras, assim como suas próprias problemáticas vocacionais, são fundamentais 

nesse processo de construção identitária do adolescente.   A família, seja como grupo de 
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participação, seja como grupo de referência, desempenha um papel crucial na escolha, seja 

por adesão aos preceitos da família, demonstrando uma relação positiva com a mesma, seja 

por oposição aos mesmos, evidenciando uma identificação negativa, ou relações de conflito, 

de insatisfação com a família. Já com o grupo de pares tende a acontecer uma relação de 

adesão, este sendo tomado sempre como uma referência positiva. Nesse caso, a assunção das 

normas do grupo constitui um imperativo para o qual uma discordância é vivida com culpa, 

como se fosse uma traição ao grupo, para o qual “seguir juntos” (BOHOSLAVSKY, 1987, p. 

60) é o lema de fortalecimento do mesmo e de cada participante. O pertencimento a um grupo 

é um fenômeno especialmente complexo de interiorização de vínculos que se transformam em 

internalizações, como sendo proposições pessoais de valores, crenças, padrões sociais de 

expressão de afetos, atitudes, modos de funcionamento social, profissional, entre outros.   

 

3.3.2 O adolescente 

 

Ao se falar de escolha profissional imediatamente se é remetido aos adolescentes. Para 

Bohoslavsky frente às grandes mudanças pelas quais passam, é surpreendente que eles 

possam fazer tantas escolhas neste período, entre elas a de uma profissão.  Esta escolha é, 

nesta idade, aquela que mais os aproximam dos papéis sociais que terão que viver como 

adultos. Um dos caminhos para aceder a esses papéis é o trabalho, sendo nesta idade este é um 

dos principais processos onde arranjos subjetivos pelos quais passará, construindo uma 

identidade ocupacional.  

Bohoslavsky, escrevendo nos anos 1960, observa que a adolescência é a idade em que 

outros processos identitários se desenvolvem e cruzam a escolha profissional, como a 

diferença sexista das profissões. O adolescente entra em contato imediato com a divisão 

profissões masculinas e profissões femininas e estas são também, além de para ele, referências 

das famílias para a escolha profissional de seus filhos. Se na atualidade há uma nítida redução 

das diferenças entre profissões condizentes para homens e mulheres, não se pode afirmar que 

esta categorização das profissões foi inteiramente superada.  Um elemento que pode expressar 

esta permanência é o ainda fator surpresa que destaca mulheres em atividades na construção 

civil ou homens realizando trabalhos de bordado como desafios que podem ser superados com 

muita dedicação o que favorece o surgimento de alto padrão de qualidade nos serviços 

prestados ou nos produtos alcançados. Esta qualificação tende a ser considerada como uma 
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abertura para que a profissão deixe de ser vista como uma exceção pitoresca e ganhe o status 

de uma nova possibilidade de profissionalização para ambos os sexos.  

            A adolescência é o período das crises, tanto internas, com todas as mudanças pelas 

quais passa o jovem, como externas, já que praticamente todos os seus vínculos passam 

também por mudanças. É um período de desestruturação, pela perda das construções da 

infância, e de reestruturação, pelo estabelecimento de outros laços sociais, já no universo dos 

adultos, como diz Bohoslavsky (1987). Para o autor o modo pelo qual o adolescente conseguir 

superar estas crises, com maior ou menor tolerância e cuidados, vai determinar suas relações 

futuras consigo e com o mundo ao redor. Desta perspectiva, para o autor o trabalho do 

orientador profissional não pode procurar responder rapidamente às dúvidas que lhe apresenta 

sobre si um adolescente. Uma resposta sobre si não abre o caminho para que o adolescente 

realize a verdadeira caminhada de construção de si mesmo. A desestruturação não 

corresponderia a uma desorientação que pudesse ser preenchida por uma direção dada por 

alguém. A única possibilidade de integridade da nova personalidade emergente seria passar 

pelo processo de reorganização, lidando com as faltas, as angústias, as dúvidas, procurando e 

encontrando caminhos para si. Este processo será bem sucedido quando o adolescente puder 

olhar para si como um objeto, identificando-se neste objeto, o que lhe permitirá afirmar “eu 

sou eu” (BOHOSLAVSKY, 1987, p. 61) para si e para os outros. Este processo é atravessado 

por dimensões temporal, espacial e a relação com os outros. Na primeira, a projeção de si no 

futuro através de planos, expectativas, como que materializam o jovem para si mesmo, 

afirmando-o em seu próprio contorno. Ainda nesta dimensão temporal estão as expectativas 

sobre si, sobre como será, sobre o mundo em torno, e que vão constituir o ideal do eu. E do 

modo como cada um vier a se relacionar com o ideal do eu, dele aproximando-se mais, ou 

menos, decorrerá uma maior ou menor autoestima.  Na adolescência a experiência da estima 

por si é um dos processos mais difíceis de ser vivido. Ele se conecta com a imagem de si que 

faz o adolescente. Esta autoimagem oscila de rompantes heroicos a momentos de grande 

perda, de intensa desvalia, o que favorece a permanente oscilação na qual parece que o 

adolescente vive imerso.  

             A dimensão espacial se relaciona com a própria experiência humana de internalização 

do esquema corporal, e dos limites materiais de si mesmo. O esquema corporal marca a 

diferenciação entre o mundo interno e o mundo externo e de certa forma ele é revivido pelas 

grandes modificações físicas pelas quais passa o adolescente; outros limites físicos se 

impõem, com extensões e volumes até então inexistentes.  Destes novos limites, pelo jogo que 
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se estabelecerá entre projeção e introjeção, passarão a fazer parte uma extensa lista de objetos 

que passarão a ser vividos como parte de si, como as roupas profissionais, um escritório, uma 

oficina, os instrumentos de trabalho. 

                 Desta dimensão que é a relação com os outros ocorre uma apropriação que propicia 

um corpo socializado pelo tempo e pelo espaço em que cada um viveu, no sentido em que  

ganha marcas do seu tempo e das relações que conseguiu estabelecer.  

            Uma segunda característica dos adolescentes é o desenvolvimento das funções do ego 

que cumprem a missão de regular todas as interações com a realidade, sob as tensões 

produzidas pelo Id. Estas funções, a adaptação à realidade, a interpretação da realidade, o 

sentido da realidade, os mecanismos de defesa (aos quais Bohoslavsky prefere chamar de 

mecanismos protetores as relações com o objeto, as funções autônomas e por último a 

capacidade de integração, de síntese. Todas estas funções são ativadas no período da 

adolescência, podem e vão repercutir nas características pessoais que singularizam cada um. É 

também através das funções do ego que o contato com o mundo do trabalho ocorre, e 

dependendo de como estes contatos foram feitos ocorrem a aproximação ou o afastamento a 

uma profissão.   

              Para Bohoslavsky os contatos com novos objetos e um melhor conhecimento não só 

da realidade como de seus próprios limites criam as condições para que os adolescentes 

tenham a onipotência fortemente golpeada.  Atingido em suas fantasias infantis de poder 

absoluto para o bem e para o mal, o adolescente tem uma importante oportunidade para 

amadurecer. Se a percepção da perda da onipotência é uma condição de sofrimento e 

frustração, ao mesmo tempo cria a possibilidade de realizar boas escolhas, pelo 

reposicionamento de expectativas quanto ao que vai acontecer.  Expectativas em relação a si e 

à realidade. Lembro aqui a fala do jovem Marx quando pondera “Se o nosso entusiasmo 

continua, se ainda continuamos a sentir a mesma inclinação [...] à carreira escolhida, depois 

de tê-la examinado friamente [...]” (NAVILLE, 1975, p. 321).    

            O desenvolvimento da identidade será uma  outra característica da  adolescência e 

corresponde ao processo de afinidade entre a percepção de si e a percepção que os outros têm 

do adolescente.  A conquista da identidade corresponde a uma integração entre os processos 

internos e ações sobre o mundo, expressando uma continuidade entre ambos, tanto ao 

adolescente quanto aos que o cercam. Ocorre como que um processo de sínteses entre as 

várias antíteses que povoam a vida do adolescente: 
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Como vimos a identidade é gerada sobre três pontos: grupos, processos de 
identificação e esquema corporal  esse traduz numa série de antíteses: o 
sentimento de quem se é  e de quem não se é; quem se quer ser e quem não 
se quer ser; quem se pode ser e quem não se pode ser; quem se permite ser  e 
quem não se permite ser, da totalidade das quais surgirá, ou não, uma 
síntese. (BOHOSLAVSKY, 1987, p. 66).  

 

O processo não é linear, e os conflitos sobre quem ser quando o que está em jogo é 

uma profissão evidenciam falhas na integração dos fatores que consolidam a identidade. Os 

conflitos entre escolhas e não escolhas estariam muito mais associados ao que o adolescente 

traz da infância do que ao que lhe é apresentado no presente, com vistas o futuro. É deixar 

para trás os antigos objetos aos quais se conectou para fazer outros e novos contatos com 

objetos que no presente apontam para o futuro, o que frequentemente está na base da angústia 

dos adolescentes quanto à escolha de uma profissão. 

            Esta etapa de desfazer-se do passado e entrar em contato com o futuro é vivida com 

sofrimento, com incertezas, e Bohoslavsky diz que possivelmente os trabalhos de orientação 

vocacional junto aos adolescentes têm, principalmente, a ver com tudo o que ele tem que 

perder do que propriamente com o que deve vir a alcançar. Libertado das relações com os 

objetos da infância, familiares, coletividade da qual faz parte, ele estaria apto a prosseguir sua 

vida, realizando suas escolhas.   

 

3.3.3 O diagnóstico da identidade ocupacional 

 

               Para realizar um diagnóstico vocacional afirma Bohoslavsky, é necessário identificar 

que objetos constituem os pontos de conflito que não estão conseguindo ser superados pela 

reparação. Esta seria o mecanismo pelo qual cada indivíduo é potencialmente capaz de 

trabalhar internamente suas dores, suas perdas, produzindo as necessárias condições de 

assimilá-las como fatos de sua vida, com os quais deve conviver, sem que isto o impeça de 

prosseguir em busca de realizações, de sua felicidade. A reparação seria a capacidade 

subjetiva de lidar com a fantasia de destruição dos objetos amados que causaram sofrimentos, 

dores, e que por este motivo passaram a ser objetos de ódio. A culpa causada por estes 

sentimentos de destruição só se apazigua pela reparação, ou a reconstituição do objeto, que é 

recuperado enquanto objeto de amor, ainda que esta reparação não seja jamais capaz de 

reconstituí-lo integralmente.  É preciso um ego forte capaz de lidar com a realidade; suportar 

a dor; assumir as responsabilidades por seu ódio e finalmente implementar comportamentos, 

na fantasia e na realidade, que permitam reconstituir o objeto.  Esta seria a reparação 
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autêntica, possível a um ego forte. Entretanto, aqueles que não suportam a ansiedade causada 

pelos sentimentos de destruição dos objetos queridos, que experimentam, vivem sentimentos 

de defesa que os afastam da possibilidade de reparação efetiva, e se desenvolve então uma 

reparação maníaca, sustentada pelas atitudes de desprezo, controle e triunfo.  

           A escolha de uma profissão corresponderia a processos de reparação autêntica, que 

conduziriam ao desenvolvimento de uma identidade ocupacional, ou de reparação maníaca, 

pela qual a negação da ansiedade e angústia frente à escolha, produziria comportamentos de 

desprezo, controle e triunfo em relação ao objeto foco da reparação.  As atitudes de 

depreciação, superioridade, e de poder frente ao objeto em torno do qual está tensionada a 

escolha de uma profissão, evidenciam a grande dificuldade do jovem em realizar o processo 

de escolha, que lhe exige certamente amadurecimento para decidir por uma direção, 

abandonando as demais possibilidades que teria. Na reparação maníaca o adolescente desloca 

de si a problemática da escolha para suas relações com o objeto.  Dificuldades e conflitos com 

os pais, ou com um dos dois, pode ser revivido na escolha, com atitudes oposicionistas a uma 

profissão pelo fato dela ter sido apontada como desejável por eles. Frequentemente esta 

rejeição é acompanhada por desqualificação da profissão, ou por depreciação dos sentimentos 

experimentados pelos pais, ou um deles, quando souberem que ele não escolheu a profissão 

que lhes faria gosto, acreditando que rapidamente eles superarão o desgosto experimentado.  

Existiriam outras modalidades de reparação, que não vamos examinar aqui, mantendo esta 

primeira categorização de Bohoslavsky.  

                Para o autor a reparação que se processa na escolha profissional inclui um “com o 

que”, que pode ser qualquer elemento da realidade, como os instrumentos de trabalho, 

ambientes em que a profissão é exercida, o tipo de objeto com o qual lida tal profissional, e 

um “ao modo de quem”, que como já foi visto resulta da existência de processos identitários 

com pessoas significativas. Compreender a escolha exigiria o exame, por parte do orientador, 

não só de um “com o que’, como um “ao modo de quem” (BOHOSLVSKY, 1987, p. 73) e 

ainda do tipo de reparação que está sendo vivido pelo adolescente. É desta tríade que se 

construirá o vínculo entre indivíduo e profissão, permitindo o desenvolvimento da identidade 

ocupacional, não como uma afirmação individual, mas como expressão da constituição dos 

laços sociais que o exercício de uma profissão implicam. O “com o que” e o “ao modo de 

quem” são datados historicamente, têm sentido em dadas circunstâncias, modificam-se em 

função dos novos conhecimentos e tecnologias, carregam um passado e apontam para o 

futuro.   
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         O adolescente ao realizar sua escolha por uma profissão entra no contexto econômico, 

político, científico, tecnológico, social, cultural de seu tempo, articula sua vida, suas energias, 

seu potencial a este contexto. 

           Escolher uma profissão é deixar de escolher várias outras. Neste sentido, a escolha é 

feita em meio ao sentimento de luto pelas profissões não escolhidas, pelas possibilidades que 

não serão experimentadas. Ao mesmo tempo o adolescente vive o luto pela infância em vias 

de ser substituída por sua entrada no mundo dos adultos, assim como o luto pela perda dos 

cuidados paternos que recebeu enquanto criança, ou o luta pela perda das fantasias que teve 

enquanto criança. Dependendo do modo pelo qual o processo de lidar com estas perdas é 

vivido, o adolescente pode se encontrar em situações diferenciadas de escolha, às quais 

Bohoslavsky (1987) chama de predilemática, dilemática, problemática e de resolução.  

                Na condição predilemática o adolescente sequer compreende o significado de 

escolher uma profissão e surpreende-se com a expectativa dos que o cercam de que este ato 

lhe seria penoso. Ela expressa uma condição de especial imaturidade para a etapa que vive, a 

adolescência e as escolhas que dela fazem parte. A condição predilemática expressaria a 

negação radical das questões próprias da idade, permanecendo o adolescente no mundo 

infantil do qual reluta em sair. Tende a tratar a escolha como um problema da família e não 

dele, demonstrando baixa ansiedade em relação ao tema, atitudes de passividade, desinteresse 

frente ao processo, do qual parece nada esperar de proveitoso para si mesmo. 

                 Na condição dilemática o adolescente vive intensamente a situação de conflito, e 

apresenta grande dificuldade em superar esta etapa, realizando afinal uma escolha. A 

permanência nesta condição desencadeia intensa ansiedade e revela uma forte dificuldade em 

discriminar possibilidades que lhe são colocadas pela realidade, bem como problemas nos 

processos identitários da infância, que não fluíram para um objeto de forma integradora, mas 

permaneceram difusos, sustentando os sentimentos que viveu frente a ambivalência do 

mesmo.    Nesta condição também prevalece uma forte imaturidade, ainda que o adolescente 

não negue a situação de angústia que vive. Ele se dá conta de suas barreiras internas para 

seguir em frente, e tende a procurar ajuda no sentido de tomar as decisões que necessita, e 

frequentemente tende a passar os anos de sua vida produtiva ainda em dúvida. 

              Na condição problemática, o adolescente se dá conta do conjunto de elementos que 

estão presentes na situação da escolha, e trabalha intensamente na busca de uma resolução. É 

ativo, interessado, não paralisa frente à ansiedade, ainda que a experimente frente ás 

informações que obtém, frente à consciência da perda de possibilidades pela escolha de uma 



71 
 

 

 
 

profissão, mas capaz de vislumbrar seu futuro no exercício da que escolheu. É capaz de 

trabalhar seus lutos por si mesmo, usando seus próprios recursos internos. Nesta situação 

encontram-se os jovens que demonstram possuir um bom desenvolvimento das funções 

egóicas, neste momento voltadas ao tema do futuro no mundo do trabalho. 

            A condição de resolução evidencia um estado de elaboração complexo e bem 

conduzido pelo adolescente. O autoconhecimento e o conhecimento da realidade estão bem 

amadurecidos, ainda que possam estar presentes dúvidas e incertezas quanto ao futuro.  

Segundo Bohoslavsky pode acontecer de ao final do processo de orientação muitos 

adolescentes que vinham conquistando sua escolha com segurança, apresentarem quadros de 

transitórios de ansiedade, angústia, insegurança, entretanto rapidamente se reorientam, pois já 

conseguiram passar do mundo infantil para o mundo dos adultos, claramente colocado à sua 

frente.      

             Com base na análise diagnóstica de uma destas condições do adolescente, será 

possível ao orientador fazer um prognóstico daquilo que Bohoslavsky (1987, p. 111) chama 

de orientabilidade, ou a possibilidade de realizar a orientação dentro do quadro que o autor 

chama de estratégia clínica com chance de prevenir identificações vocacionais e ocupacionais 

desajustadas ou com possibilidade de trabalhar sobre conflitos em situações de identidades 

ocupacionais contraditórias.  Nesta etapa, o orientador, além de considerar fatores que 

poderão intervir em sua prática, como o apoio familiar, as condições de seu próprio vínculo 

profissional quando trabalhando em uma instituição, procura identificar as condições de 

amadurecimento pessoal do orientando para iniciar um trabalho de reflexão sobre o 

desenvolvimento de sua identidade profissional, no qual será confrontado com o tema em 

todos os encontros que tiver. A respeito desta orientabilidade, ao identificar a condição 

predilemática Bohoslavsky comenta que dadas as condições pessoais de imaturidade para as 

questões colocadas para a escolha de uma profissão, frequentemente ela é indicativa de 

encaminhamento para um procedimento terapêutico, e não para a orientação vocacional.                     

                 

3.3.4 O método  

 

Embora dizendo que a fronteira entre a estratégia clínica da orientação vocacional e a 

psicoterapia não seja exatamente simples de precisar, Bohoslavsky aponta como grande 

diferencial o claro objetivo da orientação vocacional: se este não corresponde exatamente a 

uma profissão escolhida ao final do processo, deverá ser pelo menos uma aprendizagem de 
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como escolher (BOHOSLAVSKY, 1987, p. 115), ou de como superar os obstáculos. Com 

isso a orientação vocacional em uma abordagem clínica teria um caráter mais profilático que 

terapêutico.  

         Bohoslavsky apresenta os princípios que norteiam seu método: o entendimento de que o 

comportamento humano é funcional, e que ao analisá-lo deve-se sempre considerar a 

finalidade em torno da qual ele se orienta; o conflito está sempre presente no comportamento 

humano, não sendo necessariamente indicador de patologia, mas sim expressão da 

ambivalência presente na vida cotidiana; o comportamento humano só pode ser compreendido 

a partir de  sua articulação ao contexto em que vive o indivíduo, transcendendo os limites da 

individualidade e expressando necessariamente as trocas intersubjetivas pelas quais passa 

desde o nascimento;  os indivíduos orientam seu comportamento em busca de uma harmonia 

interna que  depende do atendimento a necessidades vitais, entre as quais a escolha de uma 

profissão não é o mais importante.       

         Pautado nestes princípios, o processo de orientação vocacional proposto por 

Bohoslavsky está centrado, em termos metodológicos em dois pontos: entrevistas 

psicológicas e informação ocupacional. Para o autor, os testes psicológicos podem ser 

empregados como instrumentos auxiliares, ajudando na investigação de aspectos mais 

específicos, sem que entretanto possam ser admitidos como o principal recurso a ser 

empregado na Orientação Vocacional, ou que esta possa ser desenvolvida  a partir dos 

resultados obtidos nos mesmos. Os testes servem ao orientador, e não ao orientando, no 

sentido em que para o primeiro é um instrumento que pode auxiliar no diagnóstico, caso 

julgue necessário. Se os testes psicológicos serão empregados, e que bateria de testes seria 

selecionada, é uma decisão a ser tomada pelo orientador após as primeiras entrevistas com o 

orientando. Nesse sentido os testes deixam de ser um dispositivo mágico que conteriam a 

verdade sobre a vocação do orientando, como frequentemente foram considerados por jovens 

e seus familiares, e passam a situar-se no campo das técnicas possíveis de serem empregadas 

com vistas ao diagnóstico das tendências à identidade ocupacional.  

         Na abordagem clínica a entrevista psicológica é o principal instrumento a ser empregado 

na orientação vocacional, pois permite que entre orientador e orientando se estabeleçam as 

condições para que o segundo elabore seus sentimentos, conflitos, fantasias, conduzido por 

alguém cientificamente preparado para tal.  

         Para Bohoslavsky a entrevista psicológica na Orientação Vocacional se constitui em um 

campo de interação humana, tensionado por forças trazidas pelo orientando e pelo orientador, 



73 
 

 

 
 

no qual este deve ter como principais objetivos informar e esclarecer. No plano da informação 

caberá ao orientador criar condições para que o orientando entre em contato com a vida dos 

adultos no mundo do trabalho a partir das questões que se coloca. Quanto ao esclarecimento, 

ele constitui o conjunto de análises, reflexões que a intervenção do orientador pode propiciar 

na busca e construção da identidade ocupacional. O esclarecimento resulta de uma operação 

complexa na qual orientador e orientando atuam a partir dos papéis que se atribuem naquele 

lugar e que não ocupam o mesmo espaço. Ao psicólogo orientador caberá conduzir o trabalho 

incentivando o orientando a participar mais ativamente do processo, através de perguntas, 

fornecendo dados sobre si que permitam que o processo de compreensão e interpretação possa 

ser desenvolvido. Às possíveis distorções que o adolescente apresenta sobre si, sobre a vida 

dos adultos e sobre o mundo trabalho, caberá uma intervenção do orientador assinalando-as, 

explicitando-as de modo que ganhem visibilidade, produzindo o estranhamento capaz de 

resultar em reflexão que caminhe na direção da identidade ocupacional. Uma  outra 

intervenção que cabe ao orientador é a proposição ao adolescente de que faça uma síntese da 

entrevista, recurso que pode lhe permitir indicar o que pode aproveitar naquele encontro, 

aumentando sua capacidade de discriminação da realidade.  As possíveis informações sobre 

profissões, suas oportunidades de desenvolvimento em carreiras, os estudos necessários para 

alcançá-las constituem também uma modalidade de intervenção por parte do orientador, e 

cabe a este definir claramente junto ao orientando que o encontro será dedicado ás 

informações.  Informar ao adolescente, à medida que julgar adequado ao processo de 

esclarecimento, os dados obtidos em testes psicológicos, é um outro tipo de intervenção que 

cabe ao orientador.  

              As intervenções do orientador são necessariamente hipóteses sobre a conquista da 

identidade ocupacional por parte dos jovens, e como tal devem ser confrontadas pelo efeito 

que produzem nestes. Ele identifica três reações às intervenções do orientador, a aceitação, a 

rejeição e a indiferença. Na primeira será necessário discriminar o que poderá ser uma 

aceitação efetiva, resultante da  compreensão que as interpretações do orientador trouxeram, 

de  uma falsa aceitação, pautada em falsa compreensão dos conteúdos trazidos na intervenção 

do orientador, resultado de uma concordância superficial com o que foi apresentado pelo 

orientador.  As reações de rejeição ou de indiferença correspondem a um desacordo com as 

interpretações realizadas ou ainda a uma dificuldade em lidar com a integração de 

experiências que está sendo proposta pelo orientador, o que não as desqualifica como 

expressões do adolescente frente o processo pelo qual está passando. 
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            Quanto às ações do orientador, não existem modelos de ação a serem seguidos como 

esquemas de boa prática a serem seguidos, com vistas a estabelecer um vínculo produtivo 

com o orientando. Bohoslavsky acredita que as ações adequadas podem ser atingidas pelos 

orientadores que fizeram, por sua vez, uma escolha profissional madura, o que lhes abre a 

possibilidade de uma escuta de aceitação do adolescente e seus conflitos.  A atitude de 

aceitação implica em que o orientador considere que o adolescente tem recursos para colocar-

se frente às decisões que vão conduzir sua vida.  A aceitação não significa tolerância, 

simpatia, apoio, aprovação, mas um conjunto de ações que afirmem ao orientando que ele 

pode expressar seus sentimentos, dúvidas. Bohoslavsky coloca com muita clareza o que 

chama de atitude de aceitação por parte do orientador: 

  
A função do psicólogo não consiste em tranquilizar o adolescente, mas em 
ajudá-lo a pensar. Deve alcançar plena consciência de que pensar é, 
necessariamente, aprender a reconhecer o compromisso pessoal que existe 
em toda situação vital, o conflito que disto deriva e  a necessidade de 
preocupar-se, como requisito para poder ocupar-se da solução autônoma  e 
responsável de seu futuro. (BOHOSLAVSKY, 1987, p. 153). 

  

Na estratégia clínica a informação ocupacional tem um papel metodológico relevante. 

Ela será uma fonte importante de conhecimento do mundo de trabalho, tanto como recurso 

para entrar em contato com as profissões, suas exigências de formação e suas possibilidades, 

como para corrigir distorções, fantasias construídas desde a infância. Para Bohoslavsky a 

informação ocupacional deve constituir o fio condutor da orientação, e propõe jogos nos quais 

os adolescentes primeiro expressam suas fantasias a respeito de um conjunto de profissões, 

permitindo o trabalho posterior de reflexão sobre as mesmas, a partir das intervenções do 

orientador.  É nesta etapa, pelo exame das profissões e de suas relações sociais, que os 

vínculos com as profissões têm chance de serem firmados, bem como se processaria, 

paralelamente, o conhecimento de si e de suas características, seus interesses, a partir dos 

sentimentos despertados pelo conhecimento sobre as profissões.  

Para Bohoslavsky mesmo que provisoriamente a orientação vocacional, dentro da 

abordagem clínica, poderia mediar as atividades de busca por uma identidade ocupacional, 

constituindo-se em recurso efetivo para propiciar condições favoráveis para que os 

adolescentes chegassem à uma escolha madura de uma profissão.  Esta resultaria de um 

processo identitário bem sucedido, integrador, no qual os sujeitos incorporariam o conjunto de 

tarefas e instrumentos e gestos de uma profissão como sendo seus, como sendo expressões de 
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si, ao mesmo tempo em que também pertenceriam ao coletivo profissional do qual passaram a 

fazer parte.  

Esta dupla inserção social, enquanto indivíduo e enquanto membro de um coletivo 

configuraria o exercício profissional como um dos principais laços sociais construídos pelos 

homens. Neste laço social ao mesmo tempo se realiza a articulação entre o individual, ou o 

conjunto de recursos pessoais potenciais de cada um e o social, ou o conjunto de acordos 

sociais que consideraram o conhecimento acumulado, tecnologias desenvolvidas, interesses 

econômicos, que criam e mantêm as profissões em atividade. Ser um profissional se 

constituiu em um dos principais marcadores da existência humana no mundo, não apenas no 

mundo do trabalho, mas na vida em geral. As profissões passaram a ser distribuidoras de 

prestígio social, além de estabelecer expectativas quanto a padrões sobre o modo de viver que 

incluía modo de pensar, comportamentos, compromisso ético, gosto estético, interesses de 

entretenimento, entre outros.  

Se a Modernidade consagrou este laço social como sendo aquele em torno do qual se 

organizava a vida em sociedade, transformando o bom profissional em um ideal humano, o 

exercício de uma profissão permaneceria com o mesmo sentido na contemporaneidade?   

 

3.4. Práticas contemporâneas no campo da Orientação Vocacional? 

 

             Alinhadas ao novo contexto econômico surgem, a partir de 1970, no que diz respeito 

ao exercício de uma profissão, outras formulações com vistas ao bom desempenho 

profissional. Procurando traçar um painel das novas práticas, Silva (2010, p299) diferencia as 

práticas de coaching,  mentoring e  counseling, e o autor justifica a manutenção das grafias 

porque é desta forma que elas circulam entre nós.  Das três, aquela que tem sido amplamente 

divulgada é coaching. Embora não expresse um conjunto metodológico específico, com 

referências teóricas explicitadas, o coaching tem sido admitido como um processo de 

preparação de um coache, o cliente por coach, o treinador, ou instrutor, ou preparador. A 

expressão teria como origem o importante papel de treinadores de atletas ou equipes 

desportivas, com vistas a que o primeiro identifique e trabalhe as competências de que 

necessita para alcançar suas metas de desempenho profissional.  É um trabalho desenvolvido 

junto a adultos em exercício profissional o não, individualmente ou em grupos, e que tem sido 

predominantemente promovido por empresas. Uma das competências profissionais mais 

focadas para desenvolvimento é a liderança de equipes de trabalho. Vem aumentando, por 
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outro lado, a busca individual de profissionais por coaching, em busca de aprimorar suas 

habilidades e competências em função das demandas de mercado.  Desde os anos 1990 esta 

tem sido uma prática também procurada por jovens recém-formados ou adultos mais velhos, 

que por estarem fora do mercado do trabalho, procuram preparo pessoal para disputar postos 

de trabalho.  Os coachs podem fazer parte do quadro de funcionários das empresas ou ainda 

ser um profissional externo, contratado para esta atividade. A prática do coaching se associa à 

formulação dos planos de carreira, que em muito ultrapassa a profissão para a qual tenha 

havido uma formação específica. O plano de carreira se volta essencialmente para cada 

indivíduo, sua vida, seus anseios, suas expectativas a respeito de si mesmo. O conhecimento 

de habilidades e competências passa a constituir um instrumento pessoal que deve ser 

empregado a favor de si, permitindo que cada um tome as direções que mais lhe favoreçam, 

independente do lugar profissional que ocupe. Desenvolve-se assim a formação de um 

acentuado comprometimento pessoal com o próprio sucesso, o que exige colocar-se no centro 

do processo e que pode ser medido pelo alcance das metas traçadas. Por outro lado se 

estabelece como que uma responsabilização pessoal pelo alcance do sucesso ou não, tanto 

uma criminalização, nos fracassos e como uma consagração, nos sucessos.   

        Para Duarte (2009), em conferência internacional proferida no II Congresso Latino-

Ameircano de Orientação Profissional da ABOP e IX Simpósio Brasileiro de Orientação 

Vocacional e Ocupacional realizado de 1 a 3 de outubro, em Atibaia-SP, Brasil, ao fazer uma 

breve retrospectiva dos modelos de Orientação Profissional, o século XXI exige a formulação 

de um novo paradigma para o trabalho neste campo. Na base da construção deste paradigma a 

premissa de que hoje a vida laborativa impõe como necessidade essencial a capacidade de 

adaptação a sucessivas e rápidas mudanças  em várias áreas da vida social. A carreira é mais 

do que exercício profissional, ela é amplamente uma interseção no próprio espaço vital dos 

indivíduos. A carreira aparece então como um processo particular, subjetivo, para cuja 

construção devem colaborar tanto o indivíduo como aqueles que se dispõem  a ajudá-lo nesta 

tarefa.  Para a autora  o profissional contemporâneo deve posicionar-se como aprendiz  frente 

a toda sua vida, e que devem procurar estabelecer suas próprias condições de 

desenvolvimento. Citando a autora “Numa palavra, a carreira deixou de ser pertença da 

organização: ela pertence ao indivíduo e é da sua responsabilidade” (DUARTE, 2009). Isto 

significa dizer que os laços institucionais perdem força, no sentido do pertencimento a um 

coletivo, a um grupo que compartilha valores, crenças, saberes e padrões de comportamentos 

profissionais. Em paralelo, vai ocorrer o enfraquecimento dos processos de transmissão e 
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formação profissional, pela perda da ideia de profissão tal como vivemos desde o advento das 

corporações como os espaços de delimitação de um fazer social específico.  

       Para trabalhar no campo da orientação para a construção de um plano de carreira, no 

sentido de  compreende-lo como um plano de vida, Duarte (2009) propõe a criação de uma 

nova psicologia, à qual  denomina psicologia da carreira ou psicologia da construção de vida. 

Esta deverá incluir “os conhecimentos e as capacidades específicas  necessários para analisar 

e lidar com contextos ecológicos, com dinâmicas complexas, com causalidades não-lineares, 

com múltiplas realidades subjectivas e com uma modelagem dinâmica” (DUARTE, 2009).   

Para  a psicologia da carreira ou da construção de vida  a vida profissional ou  a carreira deve 

ser compreendida como expressão da vida de cada indivíduo, de cada trabalhador, 

evidenciando sua habilidades e dificuldades em lidar com o mundo que o cerca.   

       Para a linha de pensamento que tem sido desenvolvida neste estudo, a proposição de uma 

psicologia da construção de vida repercute plenamente a condição pós-moderna que vivemos. 

Nela o entendimento da necessidade de um saber que se desloca por todos os campos de 

conhecimento, voltado para a vida de cada um, responde principalmente ás demandas das  

forças sociais e seus interesses hoje hegemônicas. Para o capitalismo financeiro globalizado e 

sua exigência de desregulamentação dos contratos sociais firmados desde a Modernidade, 

trabalhar com este indivíduo e sua vida, suas preocupações, interesses e ambições individuais 

parece ser o mais adequado. A perda da própria condição profissional como decorrente de um 

processo identitário e de pertencimento a um coletivo, parece conduzir a um novo sujeito, um 

sujeito que não reflete as interações e as contradições presentes no seu cotidiano, e que se 

originam dos múltiplos interesses que o cercam. Um sujeito que centrado na ininterrupta 

análise de si quanto a suas habilidades e competências, se cobra a responsabilidade pelos 

acertos e erros de sua vida profissional.  No próximo capítulo, a análise de Dufour sobre os 

sujeitos da pós-modernidade contribuirá para a compreensão das implicações deste novo 

quadro social na produção da subjetividade.  
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4 ESCOLHA PROFISSIONAL E PÓS-MODERNIDADE  

  

No capítulo 3, a revisão das concepções sobre como seriam as relações entre os jovens 

e a escolha de uma profissão, apontou para a coexistência de dois grandes paradigmas, cuja 

gênese se situa na Modernidade. É neste período, marcado por profundas mudanças, que 

escolher uma profissão passou a ser uma possibilidade e uma prerrogativa do indivíduo.  Ao 

mesmo tempo livre para escolher e responsabilizado pelo mérito ou fracasso na vida 

profissional, escolher uma profissão passou a consistir em uma etapa vivida sob muitas 

pressões internas e externas pelo jovens, o que se intensificou notadamente a partir da virada 

para o século XX, e ao longo deste. Por pressões internas pode-se considerar principalmente o 

temor dos jovens quanto ao acerto de uma escolha para o futuro, como já vimos 

anteriormente. Por pressões externas colocam-se principalmente as expectativas familiares 

quanto à escolha e ao futuro que dela pode advir para seus filhos. Ao examinar esta questão, 

tomando como referência os autores pesquisados neste estudo, duas concepções de indivíduo, 

no âmbito do saber psicológico vigente, entraram em cena, apontando os caminhos a serem 

trilhados pelos jovens nessa escolha.  

No primeiro, consolidou-se a tradição aristotélica de conceber uma natureza humana 

constituída por grandes categorias de processos e fenômenos, que pautou a produção 

científica pela procura de conhecimento definitivo sobre os fenômenos estudados. A 

Psicologia procurava então, em 1879, com os estudos de Wundt sobre a psicofísica, abordar o 

psiquismo através de seus elementos, e sob o constructo variáveis humanas, criou as 

condições para a pesquisa sobre as aptidões humanas como marcas diferenciadoras de 

habilidade, de talento especial para certa atividade, e consequente melhoria quanto ao 

rendimento no trabalho.  

 Estes estudos ganharam grande expressão social, e suscitaram o desenvolvimento de 

pesquisas e produção de técnicas psicológicas sobre o conceito aptidão, que não é originário 
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da Psicologia, e já circulava no Ocidente desde o início do processo de divisão social do 

trabalho, como informa Naville (1975).  A possibilidade de cientificamente prever um futuro 

desempenho profissional, não fez senão consolidar a produção de instrumentos de medição, 

tendo como marco inicial as pesquisas de Alphonse Binet, na França. A produção destes 

instrumentos de medidas psicológicas estava inteiramente em consonância com o que o 

pensamento científico hegemônico, cujo padrão de pesquisas se esperava transferir das 

ciências da natureza para as ciências humanas.  

O rigor metodológico, a experimentação em laboratório como aprofundamento da 

pesquisa, a possibilidade de prever eventos e situações foram as exigências colocadas  para 

todos os saberes.  Com a Psicologia não foi diferente, e seu comprometimento com os estudos 

psicométricos abriu uma possibilidade até então inexistente. A idéia de que o conhecimento 

das aptidões era possível, mais especificamente a possibilidade de acessá-lo previamente, 

portanto, nos jovens, evitando possíveis longos períodos de prática profissional, com chance 

de insucesso, ganhou grande peso. Os caminhos para escolher uma profissão, nesta 

perspectiva, conduziam os jovens para busca de avaliação e orientação de um especialista em 

diagnóstico vocacional realizado com testes psicológicos. A partir da avaliação das aptidões 

predominantes, aquelas que obtinham maiores índices de acerto, firmou-se a crença na 

possibilidade de prognosticar a adaptação a uma profissão no futuro.   

No segundo paradigma, está a fundação do indivíduo enquanto unidade motriz do 

processo social, e portador de recursos que lhe permitiam autonomia para as ações necessárias 

à vida. É partindo da admissão desses recursos  que a psicanálise instituiu uma dimensão de 

sujeito de sua vida, autor de sua história.  O sujeito da psicanálise é enunciado a partir da 

pulsão e orientava-se essencialmente para a busca da satisfação de suas pulsões, sempre em 

conflito com as restrições e interdições impostas pelo viver junto, o que fez surgir o sujeito 

neurótico. 
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 Entre seus afetos e as exigências sociais e sob a constante tensão de forças que se 

contradiziam, o sujeito neurótico freudiano abriu para a Psicologia um outro campo de 

investigação, a psicodinâmica, a partir da qual a compreensão sobre a escolha de uma 

profissão tomou um outro viés. Em torno das décadas de 40-50 do século XX, a Psicologia 

produziu uma tipologia que procurava parear características de personalidade construídas a 

partir  dos  conflitos ligados às diferentes etapas do desenvolvimento. Foi um período em que 

os psicólogos, que pautavam sua prática na teoria psicanalítica, trabalhavam com a orientação 

profissional fazendo intervir uma variável ligada às características de personalidade, como o 

principal elemento para indicar profissões. Ainda aqui, a ênfase na descoberta de 

características pessoais confirmava a concepção de uma natureza humana portadora de traços 

e fatores, conduzia os trabalhos na orientação profissional: testes de personalidade, 

notadamente os testes projetivos, assim como entrevistas individuais, com a coleta de dados 

sobre história de vida, dados familiares, entre outros, passaram a ser incluídos nas orientações 

profissionais.  

A ideia de que a vocação não apenas correspondia à predominância desta ou daquela 

aptidão, mas resultava também da interação de forças presentes no entorno familiar, e dos 

arranjos possíveis de serem realizados pelo jovem, se não rompe com o paradigma de traços e 

fatores, cria um espaço intermediário para a possibilidade de pensar a escolha de uma 

profissão de um  outro ponto de vista.   Entretanto, ainda aqui, o orientador pode ser chamado 

de protagonista da cena de escolha de uma profissão, pois a ele caberia a análise da 

compatibilidade entre as características de personalidade do jovem e a exigências de uma 

profissão, direcionando a escolha. 

Ao final dos anos 60, Rodolfo Bohoslavsky (1987) apresentou uma outra abordagem 

psicanalítica para a escolha profissional, modificando inteiramente a compreensão sobre o 

mesmo. Não mais uma prática de orientação pautada na pesquisa de traços e fatores.  Os 
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caminhos que levariam à escolha de uma profissão passariam necessariamente pelo exame de 

si e dos laços sociais que precisavam ser construídos rumo ao desempenho adulto, 

socialmente responsável, através da conquista de uma identidade ocupacional. Para 

Bohoslavsky, a escolha de uma profissão não estava desconectada da escolha de um certo 

modo de viver, ou de um viver ao modo de alguém, de alguma forma já conhecido, e se as 

aptidões estão presentes, elas podem intervir na escolha, mas não determiná-la ou conduzi-la.  

Sob estes dois paradigmas, desde o início do século XX, têm sido analisados os jovens 

e suas dúvidas sobre si e sobre o mundo do trabalho, e principalmente sobre suas relações 

nele. Se o acesso ao mundo do trabalho o desafia pela falta de conhecimentos e experiências, 

entre outras dificuldades, é para ele, no entanto, uma certeza, um encontro no futuro, ainda 

que sem contornos definidos.     

Uma das profundas transformações sociais trazida pela Modernidade foi a afirmação 

do trabalho como forma de engajamento social produtivo, construtor do progresso, do bem-

estar coletivo. Por outro lado, a forma universalizada de subsistência para a totalidade da 

população, passou a ser o trabalho organizado em profissões, saberes produtivos com níveis 

diferenciados de formação, de  especialização.  Entretanto, os rumos tomados pela economia a 

partir dos últimos trinta anos do século XX, além das profundas mudanças no mundo do 

trabalho, produziram como efeito, novos comportamentos, novas formas de laço social.  

Esta investigação trata exatamente de interrogar sobre os caminhos trilhados pelos 

jovens para realizar sua escolha profissional na contemporaneidade. Os dois paradigmas 

apontados refletem plenamente a Modernidade. Mas na contemporaneidade como estão sendo 

colocados estes caminhos para os jovens?  

Os dois paradigmas falam de uma natureza humana. Para um, uma natureza composta 

por variáveis como inteligência, aptidões, memória, atenção, percepção, interesses, passíveis 

de serem acessados por instrumentos de medidas. Para o outro uma natureza dotada de forças 
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antagonistas a partir das quais se construiu todo o processo civilizatório. Na 

contemporaneidade pode-se dizer que a condição humana permanece sendo pensada por 

algum destes dois paradigmas?  

O quadro social contemporâneo, ou pós-modernidade, como tem sido analisado pelos 

autores que são a referência deste estudo, será a base das reflexões sobre os caminhos que os 

jovens têm tomado hoje  em busca de apoio para realizarem sua escolha profissional.  

 

4.1 A perspectiva de Lyotard: a pós-modernidade pelo viés da produção do           

conhecimento 

 

Para Lyotard (2001) a pós–modernidade corresponde a uma época marcada pela 

ruptura absoluta, pela liquidação mesmo, como chega a afirmar, com os “metadiscursos” ou 

“metanarrativas”, ou os grandes sistemas teóricos, em torno dos quais se desenvolveu a 

Modernidade. Ele identifica inicialmente como um dos marcos destas metanarrativas 

modernas a progressiva emancipação da razão em relação aos dogmas religiosos, no 

Iluminismo, a partir da força que ganha a ideia de liberdade. Um outro marco foi produzido 

pela Igreja, que foi se distanciando das exigências para a conversão á fé católica, que por 

tradição vinculava a devoção ao amor cristão à experiência de martírio, mantendo este para os 

sacerdotes e demais membros, mas liberando  a população de fiéis em geral. Um outro marco 

fundacional da Modernidade foi a promessa de benefícios para toda a humanidade pelo 

Progresso das tecnociências que se consolida a partir do avanço da economia capitalista. A 

ideia de Progresso foi fortemente vinculada ao futuro, momento no qual se obteriam os frutos 

do trabalho passado e presente. O futuro seria um tempo de bonança, de recompensa, para o 

qual se deveria lançar os objetivos da vida atual.  Para Lyotard (2006) a força destas 

metanarrativas consistiu em serem construídas em torno de Ideias que correspondiam a bens 

universais, e ainda ao advento de um modo de funcionamento inteiramente novo, o projeto 

como modo de trabalho condizente com o princípio de realização no futuro, dos ideais 

propostos. O projeto consistia principalmente na fixação de objetivos para o futuro e das 

estratégias necessárias para alcançá-los.  

Lyotard (2006) formula seu conceito de pós-modernidade estudando as mudanças na 

produção do conhecimento científico, analisando as fraturas nestas metanarrativas. Na 
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Modernidade a produção de conhecimento se revestiu de um compromisso com a melhoria da 

vida de todos, adquirindo uma função social até então não colocada.  

 No estatuto da produção de saber na pós-modernidade, a versão pragmática e 

utilitarista de conhecimento que se impõe no capitalismo mundializado e pós-industrial, não 

significou efetivamente uma melhoria das condições de vida para todos. Este saber, que se faz 

com base no desenvolvimento das novas tecnologias da informação engendrou em si mesmo 

seus próprios critérios de legitimação. Um destes critérios foi o de considerar os 

conhecimentos produzidos enquanto dados de informação, passíveis de participar de inúmeros 

arranjos discursivos, ou mesmo de serem rapidamente abandonados como irrelevantes.  O 

conhecimento transformado em dados de informação reificou um discurso científico 

legitimado enquanto competente na obtenção de dados,  desarticulando a produção do 

conhecimento com a finalidade de busca da Verdade. Os dados se neutralizam frente às 

muitas possibilidades de aplicação que podem ter, e acabam por se auto justificar enquanto 

produtos, passíveis de utilização.  

Alguns desdobramentos advêm desta condição. No que diz respeito à formação para 

alcançar a produção deste conhecimento, este deixou de ser um longo processo de 

apropriação, estabelecido por tradição na relação de aprendizagem do mestre ao discípulo. Na 

Modernidade a relação nas universidades entre professor e aluno se traduzia em posições 

institucionais claramente diferenciadas, cabendo ao primeiro conduzir o segundo para o 

patamar de seu par. Segundo Amorim (2007) a produção científica que se constitui na 

Modernidade exigiu, para sua manutenção, a existência de uma comunidade capaz de dialogar 

a partir das regras discursivas que a caracterizavam, assim como  produzir  um consenso sobre 

os achados a que chegavam os pesquisadores.   

A conquista deste consenso legitimava as verdades e o professor, ao transmitir a 

afirmação das verdades do ensino, pelo uso da didática, criava a possibilidade de inserir o 

aluno no universo das regras do discurso científico, pois o instava a contraditá-las, investigar 

possíveis lacunas. O processo de formação, mais do que a aquisição pragmática das 

metodologias e técnicas de pesquisa, implicava na admissão do aluno em um  outro cenário 

social, político, cultural. Neste, os enunciados tinham alcançado o status de verdade, 

compondo uma narrativa de conteúdos que passavam a fazer parte do patrimônio de 

conhecimentos da humanidade, e nele se entrava para compor uma dinâmica específica que se 

caracteriza pela ininterrupta produção de questões e de estudos em busca de respostas. As 

relações entre professor e aluno continham uma tensão entre as verdades e sua negação, 
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mediadas pela expectativa  de um outro conhecimento, capaz de ser produzido criativamente 

pelo aluno.  

Na pós-modernidade, em um enquadre muito diverso, a formação acadêmica está 

voltada para o desenvolvimento de habilidades e competências, muitas das vezes adquiridas à 

distância, pelo sistema de educação á distância, ou por um certo autodidatismo, em que o 

jovem não passou por um processo intencional de formação. Estas habilidades e 

competências, ou capacidades operatórias, têm sido adquiridas pelos jovens muitas vezes 

independente dos processos educacionais.  Estes jovens partem rapidamente para a produção 

de um conhecimento–artefato, que se autoriza por si, e que é tratado como um produto a ser 

comprado no mercado.  

Sendo o conhecimento rentável, comercializável, se justifica, independente de sua 

contribuição para enriquecer o repertório de verdades das quais podem dispor os seres 

humanos. A relação professor aluno se transformou em eminentemente narrativa, histórica, 

perdendo sua validade como um laço social produtivo, e tornou-se, portanto, complementar ao 

cenário educacional, entrando em cena a figura de orientador, ou facilitador. Os interlocutores 

científicos, os pares, deixaram também por sua vez de ser necessários, cada um apresentando 

ao mercado seus achados, que não precisam mais ser confirmados por uma comunidade 

específica do mesmo campo.  

Para Lyotard (2006) as mudanças no caminho tomado pela produção científica, da 

Modernidade à pós-modernidade, vinham se manifestando através de sinais que surgiram 

desde a virada para o século XX, e teriam como origem tanto o desenvolvimento tecnológico 

como a expansão e progressiva transformação do capitalismo de produção para o capitalismo 

pós-industrial. Lyotard (2006) indica que um dos aspectos em que esta crise se desenvolveu 

esteve no próprio processo de legitimação dos enunciados produzidos. A ciência se 

estabeleceu progressivamente enquanto um discurso denotativo, praticado entre dois atores 

capazes de estabelecer um debate argumentativo e refutável, sobre algo e sua veracidade, o 

que implicou na constituição de um conjunto de regras a respeito dos critérios para eleição de 

um certo modo de funcionamento, construindo sua própria pragmática. Uma das questões 

mais cruciais foi a adoção de recursos de legitimação, através de recursos  de comprovação 

específicos, criados com esta finalidade, e que poderiam ser empregados por outros estudiosos 

para replicar o achado.    

A partir do final do século XIX, os mecanismos necessários para a obtenção das 

provas das quais dependiam os enunciados para serem admitidos como verdades ganharam 
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relevo especial. Os critérios de confiabilidade das provas sempre foram uma questão 

importante para o processo de produção científica, pois eles incluíam o questionamento sobre 

a própria prova: será que a prova provava? A prova entrava na produção do conhecimento 

científico como o recurso de referência à realidade, em nome da qual os argumentos no 

enunciado eram desenvolvidos.  Ela servia para constatar e testemunhar o achado, o que o 

transformaria em fato aceito pela comunidade científica. Os recursos de constatação até então 

vigentes, os sentidos, não eram mais suficientes, uma vez identificados seus limites, sua 

imprecisão. Em seu lugar as técnicas vieram em progressivo desenvolvimento, que passado 

um primeiro momento em que funcionaram como extensões dos órgãos dos sentidos, como 

próteses humanas, afastaram-se deste modelo, e transformaram-se em um artefato, ao qual 

rapidamente foi agregado o princípio da eficiência. Uma prova, um teste, um experimento 

passou a ser avaliado por sua eficiência em conseguir viabilizar aquilo para o que foi 

construído.  

A Psicologia do final do século XIX, com os estudos de psicofísica no início do século 

XX, com as avaliações psicométricas viveu intensamente o desafio de empregar provas que 

confirmassem seus enunciados a respeito das variáveis humanas. Recursos técnicos como 

validade e fidedignidade passam a fazer parte da produção de instrumentos de avaliação, 

assegurando-lhes a confiabilidade instrumental necessária.  

 Tais instrumentos passaram a ser considerados mais eficiente  à medida  que, a partir 

deles se obtinham  melhores performances quando empregados. O investimento feito em toda 

a experimentação se pagava bastando para isso que os  resultados dos estudos aos quais 

certificava, fossem convertidos em produtos. Para isso uma parte dos lucros obtidos pela 

comercialização dos produtos, deveria ser reinvestida em mais pesquisa, o que trouxe um 

quadro inteiramente novo para a ciência, que ficou desde então vinculada ao enriquecimento e 

aqui neste trabalho, se acrescenta, a uma inegável concepção instrumental que passou a ser 

associado ao estudo, à pesquisa, ao saber.  

  Lyotard (2006) situa este compromisso entre ciência e capital em torno do final do 

século XVIII, quando aconteceu a primeira revolução industrial. As demandas por 

maquinários e procedimentos de processamento de insumos, e todo o tipo de produtos, para 

atender a todas as áreas atingidas pela urbanização, abriu uma perspectiva de absorção do 

saber antes inexistente.  A produção científica encontrou o capital, e com ele estabeleceu uma 

associação que resultou em que ela se tornasse uma das principais forças no processo de 

produção capitalista. Esta condição passou a orientar o financiamento de departamentos em 



86 
 

 

 
 

Universidades, ou de centros de pesquisa, cujos critérios de concessão estavam para além da 

pesquisa que havia se instituído nas universidades como centros de estudos e conhecimento, 

livre e desinteressado, e que passaram a privilegiar o que se convencionou chamar de pesquisa 

aplicada. 

Para Lyotard (2006) estes caminhos trilhados pela ciência permitiram que em seu 

lugar adviesse o saber técnico, cujo critério de validação não é “[...] nem o verdadeiro, nem o 

justo, nem o belo, etc., mas o eficiente [...]” (LYOTARD, 2001). Para o autor, a pós-

modernidade tem representado a confirmação de uma mutação no processo de produção de 

conhecimento, no sentido em que os grandes objetivos da produção científica foram 

inteiramente absorvidos pelos interesses econômicos, e a eles submetido inexoravelmente. 

  

4.2 Pós-modernidade e processos de subjetivação: as contribuições de Dufour 

 

Para o filósofo Dany-Robert Dufour, que tem se dedicado, em especial, à análise das 

repercussões do impacto da pós-modernidade sobre o sujeito, a perda da referência aos 

grandes sistemas simbólicos consolidados na Modernidade ocorreu em associação com a 

escalada de radicalização do liberalismo, ou do ultraliberalismo. Na trilogia constituída por A 

Arte de Reduzir as Cabeças (DUFOUR, 2005a), O Divino Mercado (DUFOUR, 2008) e La 

Cité Perverse (DUFOUR, 2008), o autor apresenta suas pesquisas a respeito dos processos de 

subjetivação no modo de funcionamento pós-moderno.  

Dufour (2005a, 2008) situa na Modernidade a formação da ideia de sujeito, ideia que 

vinha sendo constituída desde o Renascimento.  Para Dufour o sujeito da Modernidade é uma 

síntese do pensamento kantiano e da concepção freudiana do sujeito.  

 Para o sujeito kantiano o curso da vida esteve subordinado a máximas morais, ou leis 

práticas, capazes de se tornarem princípios subjetivos de ação.  O sujeito kantiano, lembra 

Dufour, é aquele que tendo como finalidade a felicidade, e ciente de que ela só poderia ser 

alcançada pelos méritos morais, criou leis e regras às quais deveria se submeter, alcançando 

através da obediência às restrições impostas por elas, o pleno sentido do que seria a liberdade 

da vontade. Se tais máximas morais alçassem o patamar de ser comuns a todos, universais, 

orientando a boa conduta moral para toda a coletividade, constituiriam os imperativos 

categóricos. Este processo resultaria das disputas travadas entre tais máximas e os interesses 

pessoais, ao final do qual a assunção dos imperativos categóricos enquanto máximas pessoais, 

conduziria à felicidade de ser livre. Aqui se produziriam as condições, para que sob os limites 
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auto impostos, ocorresse a experiência do livre arbítrio, na qual a liberdade para exercer a 

vontade resultava não por coerção externa, mas por uma escolha radicalmente pessoal.  A 

possibilidade de escolher o bem comum em detrimento do bem pessoal, tornou o sujeito 

capaz de conduzir sua vida em torno de valores superiores, que dissessem respeito a todos, de 

integrar voluntariamente sua comunidade e de conduzir suas ações em prol do melhor para 

todos. O debate em torno do melhor para o bem comum criou as condições para o 

desenvolvimento do sujeito crítico. A responsabilidade pessoal com a produção do bem 

comum constituiu desta forma uma das marcas mais profundas da subjetividade moderna, 

internalizando em todos um ideal de humanidade. Ferir este compromisso seria ferir a 

humanidade, seria atingir o desumano.  Todos os processos sociais que se organizaram em 

instituições, estiveram por sua vez comprometidos com este ideal.  

Já o sujeito neurótico freudiano, por sua vez, continua Dufour (2008), era o cenário de 

um intenso processo de disputas entre as forças que o moviam inteiramente: ao mesmo tempo 

voltadas para a satisfação pessoal e submetidas às interdições que lhe permitiam conviver em 

sociedade.  Tolhido em seus desejos pelas restrições do viver em sociedade, movendo-se 

continuamente em negociações internas, entre suas frustrações e seus ideais, este sujeito 

carregava consigo uma falta, a impossibilidade de ser satisfeito inteiramente em seus desejos. 

A falta o movia e o desafiava a criativamente buscar alternativas. Freud desvela a 

subjetividade humana que condizia plenamente com o sujeito da Modernidade.  

Para Dufour (2008), estas duas concepções o sujeito crítico kantiano e o sujeito 

neurótico freudiano, que ele chama de duplo sujeito, construídas pelo pensamento filosófico 

em plena afirmação da Modernidade, passam, na contemporaneidade, por um processo de 

esvanecimento, o que pode ser compreendido como um efetivo processo de  transformação, 

dando lugar ao sujeito pós-moderno.  

  O sujeito da Modernidade apresentava-se com fronteiras nítidas, que permitiam 

reconhecê-lo enquanto emancipado de suas filiações míticas, autônomo como autor de suas 

escolhas e de suas obras, produtor de sua história, riquezas, conhecimentos. Isto foi possível, 

graças a um complexo arranjo de sistemas simbólicos, ora associados, ora independentes, 

frente aos quais afirmar-se enquanto indivíduo, com seus projetos, como uma unidade em 

permanente atividade de trocas, se impôs.  

 No universo em que tais trocas ocorrem, desde o nascimento, em todos os planos em 

que se dá a vida, estão aquelas que vão se dar com as próprias criações humanas, suas ficções, 

base sobre as quais todo o universo simbólico  se constituiu, e se constitui. Desde sempre, as 
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relações transcendentais ensejaram cenários onde grandes figuras foram investidas da 

representação da proteção, do poder, da constituição de regras, da interdição. Dufour, em A 

Arte de Reduzir as Cabeças (2005a, p. 27) cita: “a Natureza, as Ideias, Deus, a Razão [...] ou 

o Ser”.  

Esta relação entre sujeitos e estas grandes figuras, se marca por ser essencialmente 

uma relação de sujeição, em torno da qual, diz Dufour, pode-se dizer que se produziu toda a 

filosofia. É em torno das várias ideias do Ser construídas desde sempre que se desenvolveram 

todos os sistemas de pensamento, articulando todas as grandes narrativas. Sentimentos, 

valores, sociabilidades, crenças religiosas, foram sendo produzidos em torno destas ficções 

que Dufour (2005a, 2008) denomina de ”grandes Sujeitos”.    A relação de submissão a estes 

Grandes Sujeitos construiu uma experiência de alteridade e de laço social.   É nesta 

experiência da relação com o outro, das vicissitudes com as quais se defronta cada ser 

humano, que se dão os processos de subjetivação.  A cada Ser, a cada Outro, constituído, 

desenvolveu-se todo um complexo processo social, operado através de  sistemas simbólicos.     

Para Dufour (2008), nos processos de subjetivação ensejados na Modernidade,  

enunciou-se um indivíduo em pleno desenvolvimento de suas potencialidades, nas artes, nas 

ciências, na economia, na política e na religião, na constituição de condições que 

assegurassem e dessem sentido à vida, universalizando-o e  constituindo-o como objeto de 

conhecimento. 

 A supremacia da Razão a partir do novo paradigma cartesiano interviu, de certa 

forma, em um modo de funcionamento social onde a busca de soluções para conflitos de 

interesses passou a exigir um exame das condições de ocorrência do fato, uma ponderação a 

respeito dos valores envolvidos. Isto inaugurou um modo de viver capaz de superar os 

enfrentamentos diretos, inaugurando novas sociabilidades.  

Se a razão passou a ser a fonte de criação das condições de manutenção e do 

desenvolvimento da vida em suas manifestações materiais, as necessidades de estabelecer 

vínculos com uma instância imaterial, capaz de atender sua condição de neóteno (DUFOUR, 

2005b), ou de inacabado, são permanentes, e na Modernidade ganharam visibilidade no 

intenso processo de revisão religiosa que culmina com a Reforma. 

 O amplo desenvolvimento de novas regras para viver, e a internalização destas regras 

através do sistemático processo de formação que passa a ser a Educação6 abrangendo as 

                                                 
6 É no século XVI que Comennius, pastor protestante, publica sua Didactica Magna, onde pela primeira vez, 
para além dos conteúdos escolares, começa a ser tratada a qualificação dos métodos de ensino, com as 
proposições do autor sobre como se deveria proceder para ensinar.   
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dimensões da vida material e imaterial, puderam ser compreendidas pela presença da  ideia de 

Progresso.  Em nome do Progresso, que aliava bens materiais e imateriais, foram constituídos 

sistemas simbólicos materializados pelas instituições, as quais passaram a ordenar a vida 

coletiva. O Progresso, o Futuro, a Felicidade, a Saúde, o Bem, a Lei, a Ética, o Trabalho se 

inseriram, cada um, através de complexos sistemas simbólicos, na vida humana, que passou a 

girar, para todos, em torno deles. O processo de subjetivação na Modernidade incluiu 

necessariamente ter a vida, a infância, a juventude e a maturidade tangidas e conduzidas por 

estes temas, conformados por regras sistematizadas através das Instituições.   

Dufour analisa a Modernidade como sendo o período em que múltiplos Sujeitos 

emergiram, notadamente na Europa central, que apropriada destes temas irradiou-os através 

das grandes navegações, nos processos de conquista e ocupação do Novo Mundo.  Dufour 

considera como marco deste período exatamente a última década do século XV, quando 

Colombo chega à América do Sul, e se inicia uma outra etapa do processo civilizatório para 

os europeus.   Neste trabalho não cabe este exame, mas esta referência é necessária no sentido 

de que é neste contexto que o direito ao livre acesso ao trabalho vai ser colocado, vindo a se 

constituir no eixo em torno do qual se estabeleceu a problemática da escolha profissional.      

O programa da Modernidade que estava teleologicamente orientado para o Bem, e que 

supôs a ação coordenada em torno do alcance deste bem compreendido como universal 

contou com instituições como a Educação, a Família, o Trabalho, a Religião, a Justiça, o 

Governo, como os espaços onde os sistemas simbólicos articulavam-se entre si. Crenças, 

valores, modos de funcionamento, padrões de comportamento, códigos de sociabilidades que 

constituíram a base de significações pactuadas pelos indivíduos e pelas coletividades, 

formavam os metadiscursos, criando um certo modo de viver junto.. Os desafios ligados aos 

ideais representados em cada grande Sujeito, viabilizou, por sua parte, a constituição da ideia 

e dos sentimentos de pertencimento a um nós, segundo Amorim7. Foram superados os 

critérios que até então predominavam, como local de nascimento, a religião praticada, a 

atividade econômica desenvolvida, e consolidados novos critérios universais, como o estatuto 

de cidadania, fixando modelos, padrões, valores, modos de funcionamento, que deram 

sustentação à vida coletiva e à individual, institucionalizada.  O trabalhador, o chefe de 

família, o cidadão, o crente em uma fé religiosa resultam em uma totalidade que passou a ser 

chamada de homem de bem. Todos os caminhos deveriam conduzir a alcançar esta condição 

                                                 
7 Amorim, M.. Seminários  intitulados  Formes de Savoir et formes de Discours, conduzidos  na Université Paris 
8 Vincennes Saint-Denis, Saint Denis, Paris. Código 245318, sala 313, fev./jun. 2009. 
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humana plenamente unificada em torno deste ideal, que agora, por sua vez, constituía para si 

um outro grande Sujeito, autor de seu destino, de sua vida cotidiana, de seu futuro.       

No jogo de forças que constituíam as condições históricas que viabilizaram o advento 

do sujeito moderno estavam a afirmação do liberalismo enquanto uma concepção de 

organização social e a economia capitalista que se consolidava a partir das práticas de 

comercialização, de manufaturados e da extração e apropriação de matérias primas  obtidas 

nos territórios conquistados. 

Na Modernidade se produziu a dissociação entre as instâncias religiosas, políticas, 

econômicas, científicas, marcando com sua própria dinâmica uma crescente distinção entre 

estes domínios que até então se interpenetravam, ocupando os mesmos espaços. Esta 

diferenciação possibilitou que vários sistemas simbólicos se diferenciassem enquanto 

sistemas próprios a uma temática, como campos independentes entre si, e ao mesmo tempo 

criavam condições para que se realizassem articulações entre tais sistemas, trazendo maior 

complexidade à vida cotidiana. Por outro lado, se desenvolveu a crença de que esta 

complexidade não resultava de um desejo ou ordem superior, mas correspondia à  uma 

natureza humana, que ancorada na premissa do direito natural à vida, se orientava em função 

de seus desejos, em um fluxo espontâneo, só interrompido quando se confrontava com o 

desejo de outrem. 

      Uma das decorrências desta concepção de natureza humana é a substituição da 

ideia de Bem, articulada com  axiomas religiosos, enquanto valores supremos, e que produziu 

uma hierarquia de valores absolutos, pela ideia de Justiça. Esta materializa a ideia de 

igualdade entre seres de mesma natureza, e que agem em reciprocidade uns aos outros, aptos a 

encontrar os limites quando necessários. A Justiça, enquanto procedimento neutro a respeito 

dos conflitos de interesses abriu por sua vez a possibilidade de expressão dos desejos 

particulares, pois estava lá para assegurar que a melhor solução, a mais justa, neutra em 

relação aos interesses diversos e em conflito, poderia ser tomada. Erigindo-se em torno da 

afirmação do indivíduo, e de sua capacidade de conduzir-se em consonância com seus 

desejos, o liberalismo considera que as trocas intelectuais, econômicas e afetivas  tendem a 

acontecer, espontaneamente,  indivíduo a indivíduo.  

São as trocas econômicas que vão constituir o modelo de trocas para os outros 

campos, constituindo a noção de mercado como a base da organização social, na qual os laços 

sociais passam a ser regidos por relações de tipo produtivas. Este modo de relacionamento foi 
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representado, segundo Dufour (2008), por Mandeville, médico e escritor no século XVIII, 

através da Fábula das Abelhas.  

Contando as vicissitudes de uma colméia para sobreviver e prosperar, Mandeville 

defende a tese de que vícios privados estão na base do bem público. A vida cercada pelos 

vícios da gula, da avareza, da luxúria, entre outros, produziria não a morte ou o fracasso, mas 

o progresso de todos, na medida em que para sustentar tais vícios uma extensa cadeia de 

produção se fazia necessária, gerando, portanto, progresso econômico e social para todos, 

incluindo aqueles que se colocavam como seus detratores. Mandeville, lembram Dufour 

(2008) e Michéa (2006b) enuncia expressivamente a Modernidade, com a ênfase em torno de 

que o bem produzido pela circulação de mercadorias, fazendo coincidir este bem não só com 

a possibilidade de sustentação da vida cotidiana, como com o seu desenvolvimento  e 

enriquecimento. Nesta obra, o autor defende que o crescimento econômico pode ter como 

origem qualquer tipo de negócio, mesmo aqueles considerados mais vis, e que ao 

contribuírem para o fluxo e o desenvolvimento econômico tornam-se virtuosos. 

 Neste quadro entram em cena as diversas economias que irão reger doravante as 

relações humanas: a economia psíquica, a economia econômica, entre outras. Mediadas pela 

noção de mercadoria, produto que transita entre os espaços sociais de demanda e oferta de um 

produto, as trocas humanas, organizadas pela constituição dos laços sociais, passou a ser 

estabelecida sob este novo paradigma. 

Para Dufour (2008) o sujeito moderno se tornou crítico, pois precisou se relacionar 

com referências muito diversas, muitas vezes paradoxais. Isto produziu como decorrência que 

todo pensamento que se fizesse predominante ou hegemônico deveria vir a ser contestado por 

um outro. O pensamento crítico se impôs como uma referência da atividade humana, o que 

necessariamente o encadeava em um sistema simbólico, uma crença, uma teoria. 

 Os laços sociais constituíam, por si, os vínculos que remetiam cada sujeito a um 

universo onde era reconhecido e reconhecia valores, crenças, comportamentos, e foram 

admitidos como resultantes de um específico processo de socialização. Este deixou de ser 

promovido apenas pelas famílias, e passou a ser assumido pelo conjunto de instituições pelas 

quais passava desde a infância, como a educação formal, e o trabalho, entre outras.  

  O processo de constituição do sujeito moderno foi um processo intenso de 

simbolizações, através do convívio com grandes sistemas que se desenvolvem a partir do 

século XVIII, entre eles a ciência e a produção de conhecimento científico, através da 



92 
 

 

 
 

instauração de procedimentos próprios, códigos, rituais, espaços sociais diferenciados onde se 

fazia ciência.  

 Retomando Castel (2005), o trabalho ganhou a dimensão de mundo do trabalho, com 

códigos, rituais de acesso, permanência e saída, hierarquização de postos de trabalho e de 

profissões, legislação própria, modos de associação. Em relação a família, esta se consolidou 

em torno de uma nova missão social, rituais de efetivação, legislação de união e desunião, 

assim como a fixação de hierarquias jurídicas e de constituição patrimonial; a regulação de 

deveres e direitos sociais em torno da divisão jurídica das idades, com a classificação etária de 

acessos permitidos e interditados, em torno da concepção de desenvolvimento humano em 

etapas diferenciadas, marcando especificidades para a infância, para a adolescência, para a 

juventude, para a maturidade, entre outros.  

A multiplicidade em que se viu inserido o sujeito moderno criou para ele exigências de 

comprometimentos que passaram a orientar sua vida, aportando sentidos que o inseriam 

socialmente, ao mesmo tempo em que lhe interpunham limites, enquadramentos por entre os 

quais transcorria sua vida. As regras que passaram a nortear a ontologia da modernidade 

trouxeram à tona, por sua vez, o sujeito neurótico freudiano, que refletia as lutas internas entre 

a manifestação livre de seu desejo e as interdições sociais e culturais que se viu compelido a 

admitir também como suas. 

 Para Dufour (2005a, 2008), o sujeito da modernidade viveu em si a experiência de se 

relacionar com o mundo através de uma capacidade cognitiva, a análise, que se sempre esteve 

disponível, ganhava forma pela intensa produção intelectual que passa a fazer parte das 

relações cotidianas. Esta capacidade se desenvolveu pelo contato com os vários sistemas com 

os quais se defrontou; da síntese, pela necessidade de reunir em si, discurso e 

comportamentos, os fundamentos destes sistemas; e do julgamento, em que a tomada de 

decisões passou a ocorrer sob um complexo sistema ético e moral, no qual se viu instado a 

tomar esta ou aquela posição, e que o colocou definitivamente como o centro em torno do 

qual transitava o mundo. Com esta afirmação radical da razão e das capacidades humanas, 

para levar termo tais atribuições e cumprir as promessas anunciadas, Dufour (2008) comenta 

que se fez necessário um indivíduo plenamente capaz de trabalhar com todos os seus recursos.  

Ao analisar a gênese do indivíduo pós-moderno, como ele prefere denominar, dentre 

os muitos elementos dos quais lança mão, Dufour (2008) considera duas condições que 

fundam a nova subjetividade. A primeira é o processo de dessimbolização e a segunda 
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corresponde a um outro modo de funcionamento das sociabilidades  ao qual ele denomina 

ego-gregarismo.  

 Se à Modernidade correspondeu a produção de complexos sistemas simbólicos que 

ocuparam o lugar do Grande Sujeito da religião ou do poder, permitindo múltiplas 

experiências de alteridade e de encadeamento em uma coletividade, a pós-modernidade, a 

partir dos anos 1960, vem se consolidando como o tempo em que a prevalência de um novo 

capitalismo, com a centralidade que toma a circulação da mercadoria ensejou o 

esmaecimento, e mesmo o desaparecimento, dos Grandes Sujeitos.   Referidas no eixo da 

intensa circulação das mercadorias e seu consumo incessante, as relações econômicas 

assumem a condição de um determinante hegemônico com a intensificação da radicalização 

do liberalismo, identificado por muitos como neoliberalismo. Mudanças fundamentais vêm 

ocorrendo neste curto espaço de tempo, dentre elas um processo crescente de 

desinstitucionalização. 

 O processo de perda de vigor como força organizadora, evidencia um definhamento 

das instituições da Modernidade, e com elas um esgarçamento dos sistemas simbólicos, 

enquanto sistemas contingentes aos quais se vinculavam os indivíduos. Se eles persistem, 

enquanto um nome- Trabalho, Família, Educação, entre outros, pode-se dizer que não 

representam mais a produção discursiva da modernidade. A família, o trabalho, a educação 

ganharam adjetivos que marcam uma outra conformação, ou ainda a ausência de. Ao final 

eles podem designar uma ampla diversificação, que pode não guardar praticamente nenhum 

elemento que as associe ao seu sentido na modernidade.  

 Rompidas as relações estruturantes dos sistemas simbólicos, rompido o texto que o 

materializava para cada sujeito que o compartilhava, e o referia em um nós, desarticulados 

uns dos outros, desconectados do nós, se instalou plenamente o laisser faire,  sem as 

interdições que estavam presentes através das regras institucionais que as ordenavam. O 

princípio do  laisser faire, como fio condutor da organização social  na perspectiva de Adam 

Smith, permitiria que esta fluísse na melhor direção, guiada pela regulação de uma  “mão 

invisível” presente nas trocas realizadas no mercado, em função da oferta  e da procura,  e não 

em função de leis ou regulamentos.  
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4.3 Repercussões da pós-modernidade no mundo do trabalho 

 

 No caso do Trabalho, as referências que poderiam conectá-lo com aquilo que a partir 

do século XIX passou a ser nomeado mundo do trabalho, compreendendo efetivamente uma 

extensão de elementos que justificavam no nome a ideia de imensidão, de abrangência, que 

está sugerida, vão deixando praticamente de existir na pós-modernidade. O processo de 

formação para profissões que exigem formação universitária, que a partir de meados do 

século XX foi extensamente ampliado, refletindo o avanço científico das disciplinas de 

origem, ou de práticas que se consolidaram social e economicamente, tem sofrido mudanças 

importantes. A adoção de cursos menos exigentes academicamente, assim como a difusão da 

modalidade educação à distância, EAD.  Uma das características que de pronto chama a 

atenção na EAD, é estar centrada no processo individual de aprendizagem, na qual, cada 

aluno, solitário, frente a seu computador, conduz sua formação de acordo com sua 

disponibilidade. Não cabe aqui estender o tema, mas as críticas apontam, neste caso, para a 

perda da relação professor-aluno regendo o processo de transmissão de conhecimento, 

enquanto instância de reflexão, debate, confronto de ideias.  Uma segunda tendência é a 

redução do tempo de duração dos cursos, com a coexistência de cursos superiores 

eminentemente práticos, voltados para um desempenho profissional específico. Pode ser 

tomado como evidência ainda o volume particularmente expressivo de cursos de graduação  e 

pós-graduação, muitos em EAD, que de alguma forma parecem assumir um papel 

compensatório para uma formação precarizada, ao mesmo tempo em que criam uma etapa 

desejável em nome de uma formação que necessariamente passou a ser nomeada como 

continuada.  

Uma terceira tendência contemporânea nas formações universitárias consiste na 

abordagem de caráter mais generalista, trabalhando com os saberes nas interfaces possíveis de 

seus conteúdos com os de outro campo de conhecimento, trazendo já para a formação inicial a 

exigência de interdisciplinaridade.   Nesta perspectiva prevalece principalmente a afirmação 

do saber sem fronteiras definidas, do trabalho em equipe, em detrimento das performances de 

excelência profissional individual, que ficariam para etapa posterior de formação. Alcançar a 

condição de um profissional multifuncional passou a ser um objetivo das formações 

universitárias, em nome das mudanças ocorridas no mercado de trabalho.   

Quanto ao tipo de vínculo formal que consistiu na categoria emprego, regido desde 

meados do século XIX por legislações específicas, e que criou um novo campo para a Justiça, 
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a orientação neoliberal é que ele fosse gradativamente perdendo valor social, sendo 

substituído pela atividade de prestação de serviços como pessoa jurídica, na qual o contrato se 

faz entre duas empresas, onde não há nem empregador, nem empregado.  

 Autonomia, empreendedorismo, flexibilidade passaram a ser palavras-chave nas 

relações  entre profissionais e seu trabalho. O vínculo empregatício que pautou a vida a partir 

do início do século XIX, com seus dois polos bem definidos, empregador-empregado, em 

torno dos quais a teoria marxista produziu conceitos centrais na elucidação da dinâmica social 

e econômica do capitalismo, se vê substituído por uma outra versão do trabalho humano. A 

rigor, simbolicamente, ele deixou de ser negociada nas condições de submissão, em que se 

desenvolveu, expressão de forças desiguais que se confrontavam, e passou a ser uma cláusula 

contratual de uma relação eminentemente comercial, onde fica definido previamente o 

produto a ser fornecido e seu valor, assim como fica previsto o distrato, ao término da 

prestação do serviço.  

Todo o aparelho jurídico construído a partir do século XIX em torno do trabalho 

humano recrutado pelos diversos setores de produção, com uma legislação conquistada pelos  

trabalhadores através de suas organizações sindicais, e que veio a compor a categoria dos 

direitos trabalhistas, deixou, na contemporaneidade, de orientar boa parte de tais relações, em 

economias mais ou menos desenvolvidas.  Reificado radicalmente como mercadoria, 

consumível e degradada após o consumo, como todas as outras, o trabalho humano passou a 

ser tratado como tal. Ficou, portanto, despido das condições humanas que o incluíam dentro 

de uma ordenação de forças que intervinham nas dinâmicas sociais. Orientado pela aquisição 

de um produto, seja ele um projeto ou o alcance de uma meta de vendas, os contratos de 

prestação de serviços migram da terceirização do trabalho, através de empresas prestadoras de 

serviços, para os contratos individuais. Não há nenhum direito trabalhista a ser contemplado, 

pois não se trata mais de um contrato de trabalho firmado entre empregador e trabalhador, e 

sim das relações comerciais estabelecidas entre compradores e vendedores. O trabalho 

assumiu um sentido inteiramente mercantilizado, distanciado das grandes questões sociais que 

a ele foram agregadas na modernidade. 

A busca pelo melhor preço fez com que o capital empenhado nos setores produtivos 

ou financeiros os deslocassem mundialmente, independente de culturas, regimes políticos, 

clima, ou qualquer condicionante que não fosse a existência de competências disponíveis para 

realizar os serviços desejados. A mundialização da economia se impôs, plenamente justificada 

pelo capitalismo. O deslocamento de um produto, por países os mais diversos, em função da 
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melhor rentabilidade durante o processo de produção, expressa a seu modo o desenraizamento 

que marca a pós-modernidade. As vocações territoriais às quais Naville (1975) se refere, 

como marcando, ainda na idade média, localidades como terras de soldados, ou de 

ferramenteiros, ou de tecelões, tendem a desaparecer, salvo quando houver um interesse 

pontual em manter uma economia regionalizada.  

Sobre a fluidez que tem marcado as novas práticas profissionais, Sennett (2006) 

aborda o tema ao tratar das atividades profissionais chamadas por consultoria, analisando uma 

equipe de profissionais de informática, que após produzir o sistema para o qual fora 

contratado, e que lhes exigiu grande convívio com empregados, fornecedores, consumidores 

da contratante, não tiveram seu contrato renovado para outro empreendimento, pois uma outra 

equipe fora selecionada, como sendo mais capaz de atender às novas demandas.  Esta 

experiência produziu um intenso sentimento de desvalorização pessoal, pois o convívio 

circunstancial, específico, o alcance dos objetivos ou metas traçadas, não supriam, como 

observou Sennett (2006) as necessidades humanas de realização profissional construídas na 

Modernidade.  

O trabalho, desde a Modernidade, foi apropriado pela concepção de um ser humano 

em atividade, à qual ele dedicava muitas de suas energias vitais, fosse para dar conta das 

necessidades mais imediatas de sobrevivência ou proteção, fosse como expressão de um gosto 

pessoal na realização daquela ação. A perspectiva de desenvolvimento profissional, a partir da 

Modernidade esteve pautada como um percurso, onde o acúmulo pela experiência e pelo 

exercício condicionariam uma outra etapa profissional. O aprimoramento profissional 

sinalizou uma qualificação pessoal, que foi associada à maturidade. Esta etapa deixou de ser 

relevante, na medida em que a tônica atual centrada na demanda do mercado, passou a exigir 

uma rápida adaptação a contínuas mudanças, regidas pela lógica de substituição rápida das 

mercadorias, assim como pela adoção ininterrupta de novas tecnologias na obtenção de 

produtos.  

O sucesso profissional foi descolado da experiência, e da expertise que seu acúmulo, 

pelo passar continuado do tempo, permitia.  A carreira profissional como um percurso de 

comprometimentos e de produção de parâmetros para outros profissionais, tanto formados 

como em formação, passou a ser um percurso estritamente  individualizado, para o qual as 

condições pessoais de contínua renovação são o que contam. 
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A capacidade de produzir o novo, fortemente associada à juventude, passou a conter 

em si a referência de realização e valorização profissional, significando estar em atividade 

contínua, como tem acontecido com frequência no universo da produção digital.   

Estas mudanças compõem o quadro de fortalecimento do pragmatismo, que para 

Berthier8 se tornou hegemônico notadamente a partir de meados do século XX, 

materializando a mentalidade utilitarista que o caracteriza, ainda que presente notadamente na 

sociedade norte americana, desde o início do século XX. O processo econômico pelo qual o 

capitalismo de produção foi substituído pelo capitalismo financeiro radicalizou o ideário 

pragmatista quanto ao princípio pelo qual fins e meios se conectam em uma plataforma 

horizontal. Instrumentos empregados e produtos alcançados se justificam mutuamente, 

encerrando em si seu próprio sentido, expressão da dimensão tecnicista.   

Para Dufour (2008), este quadro incluiu, do ponto de vista de produção das 

subjetividades que ele nomeia como dessimbolização, ou a perda das referências externas,  

que unificavam os sujeitos em experiências e representações simbólicas compartilhadas no 

viver junto.  

 Ele analisa três espaços nos quais a dessimbolização se encontra em franca ascensão: 

a dessimbolização venal, a dessimbolização geracional e a dessimbolização niilista.  

 Na primeira, ele descreve a perda do valor simbólico das moedas presente no 

dinheiro, cédula ou moeda, que ganharam por si mesmos um valor próprio, ao longo do 

processo civilizatório. A dessimbolização venal vem fazendo com que o capital em circulação 

tenha sido desarticulado de sua origem, dos valores que ele representava em cada comunidade 

na qual circulava. A transferência da simbologia do ouro como unidade de troca para moedas 

locais, emprestou a estas o valor e a credibilidade do metal. Um sinal deste valor foi a adoção 

de elementos da história, da cultura, heróis, figuras ou símbolos honrados, dignos de 

respeitabilidade, para ilustrar as moedas, de certa forma transferindo tais valores para o que 

era mais do que dinheiro. As moedas carregavam consigo vários sentidos, dentre eles, 

principalmente uma certa distribuição de valor material e imaterial, diferenciando pontos em 

uma escala de ordenamento social, como a remuneração das profissões, por exemplo. Dufour 

(2008) considera especialmente a criação do euro como um exemplo do jogo dos interesses 

financeiros próprios ao neoliberalismo. No caso do euro, as moedas dos países que passaram a 

integrar o mercado comum europeu desapareceram. 

                                                 
8 Patrick Berthier. Seminários realizados na Université Paris VIII Vincennes Saint Denis, intitulados Éthique et 
Éduaction, code 245320, salle A2261, fev./jun. 2009, Paris/França. 
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  A perda da emissão simbólica do dinheiro colocou-o no patamar das mercadorias, 

constituindo-o em um objeto a ser acumulado, independentemente de sua origem, ou de como 

teria sido obtido. Em havendo dinheiro, não se deveria ceder aos obstáculos para obtê-lo, 

lançando mão inclusive de atos ilícitos. Da mesma forma o gasto deste dinheiro se faz de 

forma difusa, dispersiva, exatamente porque ele deixou de ser referência patrimonial, 

reduzido ao posto de objeto passível de danos, e que facilmente pode ser substituído por um 

outro.  

Para Dufour (2005a, 2008) principalmente os jovens são atingidos por esta 

dessimbolização venal, pois passaram a se relacionar não com um sistema simbólico, mas 

com sua ausência, a partir de uma de reviravolta semiótica (DUFOUR, 2008, p. 202), através 

da qual o signo condensa a si próprio e aquilo que representa, e passa a ficar reduzido aos 

limites objetivos do artefato produzido para cumprir este papel social, esgotando aí todas as 

suas possibilidades de sentido.  

Ganhar e perder dinheiro passam ser vividos como operações lineares, que ocorrem 

em escala retilínea, sem desvios, saídas, retenções, cuja sequência na vida não chega a 

produzir mudanças significativas. Aqui ganhar, ali perder, passam a ser experiências 

destituídas das infinitas possibilidades de sentidos particulares que poderiam ser atribuídos ao 

ganho da moeda através do dinheiro. Para Dufour  (2008) a dessimbolização venal pode ser 

observada especialmente entre os jovens das periferias que a repercutem em suas ações 

destituídas de interdições. Frente à necessidade de dinheiro para algum gasto, é possível ir 

buscá-lo no caixa de um banco, mesmo sem conta corrente naquele estabelecimento, ou no 

bolso de um transeunte, pois se ali havia dinheiro e se ele era necessário ao jovem, nada mais 

natural que houvesse a migração de um bolso a outro, mesmo que para isto lhe fosse 

necessário utilizar uma arma.  Este dinheiro obtido nestas condições por sua vez não será 

tratado como uma reserva para os dias piores, e tende a ser consumido rapidamente, 

possivelmente de forma superficial: a roupa da moda, o tênis do atleta, os salgadinhos 

coloridos, entre outros artigos9 similares.    

 O segundo espaço social de dessimbolização analisado por Dufour diz respeito às 

relações intergeracionais. Aqui, as diferenças hierárquicas que colocavam pais e filhos em 

uma relação vertical, com responsabilidades e posições sociais profundamente diferenciadas 

vêm perdendo esta configuração para um quadro de relações horizontalizadas, nas quais as 

diferenças tenderam a desaparecer. Com a missão de proteger, assegurando a sobrevivência, e 
                                                 
9 Lembro aqui o filme “A Criança”, dos irmãos Jean-Pierre e Luc Dardenne, de 2005, que  ilustra exemplamente 
esta reflexão de Dufour.  
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socializar seus filhos, coube à família, desde sempre (OSÓRIO, 1989), realizar todo o 

processo de educação para a vida em sociedade, introduzindo suas crianças nas regras, rituais, 

valores, crenças religiosas predominantes e positivamente valorados.  As diferenças entre pais 

e filhos correspondiam a prerrogativas e responsabilidades diferenciadas, para as quais 

estavam presentes as ideias de autoridade, obediência, deveres a serem cumpridos, assim 

como prover os filhos do atendimento  a todas as suas necessidades para crescer.  

A dessimbolização intergeracional transformou exatamente esta relação parental, 

restando a família como fonte de provimento daquilo que é difundido pela mídia, 

principalmente a televisiva e a internet. A hipervalorização da juventude que vem ocorrendo 

desde maio de 68, com os estudantes se insurgindo contra os poderes constituídos, deslocou 

para si a culminância da vida, que até então coincidia com a idade adulta dos sujeitos. Desde a 

infância havia a preparação por parte das famílias, pela educação, pela formação em uma 

profissão, para assumir a maturidade, e constituir por sua vez sua própria família, como os 

principais atores da construção e sustentação da sociedade. O adulto, o pai e a mãe, tinham 

papéis de provedores, cuidadores, responsáveis pelas vidas de sua descendência. Aos filhos a 

aprendizagem de como ser adultos. Os pais detinham autoridade para conduzir a vida dos 

filhos, aos filhos cabia a obediência às regras, à interdição imposta pela lei, representada pelos 

pais.   A relação pais-filhos era assimétrica, com papéis claros para cada membro da família, 

que se reconheciam mutuamente em um sistema simbólico compartilhado por todo o coletivo.  

É da autoridade parental que um jovem pode ouvir um não a seus arroubos de 

juventude. Ao dizer não, os pais o fazem em nome dos valores que organizam a vida da 

coletividade em que estão inseridos, nos quais lhes cabe iniciar seus filhos.  Ao se oporem a 

eles, os filhos engendram os argumentos que poderão vir a estar na base das mudanças que 

virão em nome do progresso, da melhoria, das mudanças. Na pós–modernidade esta 

autoridade não se oferece para ele como o suporte social e afetivo necessário ao qual se 

contrapor, questionar, e produzir as mudanças que darão vez a novos modos de 

funcionamento social. 

A este respeito, para Marcel Gauchet (2004) há na contemporaneidade uma diluição 

entre as etapas da vida. infância, juventude e maturidade que pouco se diferenciam quanto aos 

gostos, aos valores, aos comportamentos, com um forte centramento na juventude. Ser jovem 

é um imperativo pós-moderno, cercado por inúmeros recursos de biotecnologias, de 

atividades físicas, cirurgias plásticas, alimentação, medicação que se propõem assegurar os 

signos que identifiquem tal etapa. A força da juventude atraiu para si boa parte da infância e 
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da maturidade, produzindo para além de uma idade cronológica, de uma faixa etária, uma 

certa subjetividade jovem.  Nesta, as marcas que até então estabeleciam diferenças em relação 

a si e à sociedade, como a constituição de uma família, a adoção de uma profissão, de ações 

que visavam o comprometimento com projetos para o futuro perdem a nitidez.  De uma  certa 

forma estabeleceu-se um continuum onde as diferenças etárias e suas representações sociais 

tendem a desaparecer, em seu lugar adveio um grande bloco humano indiferenciado quanto a 

uma das mais longevas diferenciações entre os seres humanos, as  idades e seus papéis 

sociais.  

Para Dufour (2008) aos pais contemporâneos faltam as condições para dar 

continuidade à sua missão paterna e materna, tanto pela dificuldade que eles têm em se referir 

a sistemas simbólicos unificadores, plenos de credibilidade, e amplamente compartilhado com 

o grupo do qual participam, como pela dificuldade em romper com as barreiras que foram 

erigidas em torno da hipervalorização da juventude. Os pais têm sido constrangidos em suas 

ações de educação dos filhos no sentido em que tais ações possam representar tolher o pleno 

desenvolvimento dos mesmos, sua afirmação individual. O sentimento de onipotência da 

juventude, se vê desta forma ratificado pelos mais velhos a ser vivido livremente, sem 

interdições.  

Como já vimos, para Castel (1987) o processo de psicologização conduzido 

notadamente pelos movimentos terapêuticos influenciados pelo discurso  da psicanálise e das 

psicoterapias, a partir de meados do século XX, representou a intensificação da valorização do 

individual, do singular. Os sentimentos, as crenças, os valores ganharam por sua vez uma 

dimensão individualizada, até então significados coletivamente. Com isso, cada um passou a 

viver singularmente sua experiência de vida, sendo em si mesmo um sistema com pouca 

possibilidade de trocas e mútua influência. A valorização do bem-estar individual que daí 

decorreu se estendeu, na educação dos jovens, a uma liberalização de interesses e desejos 

particulares, que não deveriam ser contraditos por limites que os interceptassem.   

 À onipotência dos jovens tem correspondido à impotência dos pais como condutores 

do processo de socialização. Os pais se tornaram condescendentes, próximos e distantes de 

seus filhos, como se fossem meros observadores de seu crescimento e de suas escolhas. Para a 

família contemporânea  tornou-se um imperativo apoiar integralmente seus filhos, seja o que 

for que eles façam. Independente do que ocorra, não se espera de um pai e uma mãe outra fala 

que não seja a de que, independente de reconhecer esta ou aquela falha nas ações de seus 

filhos, eles estarão sempre ao lado dos mesmos, lhes prestando o apoio necessário. Sem a 
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interdição por parte dos pais, por outro lado, não há a experiência de resistência por parte dos 

filhos, que não tiveram com quem aprender, restando-lhes pura e simplesmente a 

manifestação voluntariosa de negação frente às regras, regulamentos e outra formas de 

interdição. Incapacitados pela ausência de experiências, desde a infância, no jogo de disputas 

necessariamente tenso entre seus desejos e a lei e a regra, os jovens contemporâneos muitas 

vezes não são capazes sequer de identificar o que negam. Instala-se um negativismo 

superficial, sem argumentação, o qual está na base da terceira forma de dessimbolização 

analisada por Dufour (2008), à qual ele nomeia niilista.  

Para Dufour (2008) o negativismo que se manifesta na contemporaneidade não tem 

fôlego para tomar a forma de uma revolução porque não ocorre em contestação a uma 

ideologia, a valores ou concepções sobre a vida, mas expressam um descontentamento vago. 

Por sua vez este sentimento de insatisfação tende a permanecer mesmo quando as 

necessidades são atendidas.  Uma decorrência deste niilismo pós-moderno seria uma 

agressividade difusa, que ainda que se mostre crescente em todos os grupos sociais, prevalece 

notadamente entre os jovens, onde ódios inexplicáveis dão margem ao surgimento de 

condutas que confrontam inteiramente os acordos de sociabilidade que foram construídos na 

Modernidade, sem que correspondam a novas agendas ou bandeiras de luta.  

A consciência de que as liberdades individuais deveriam conviver com a harmonia 

necessária para alcançar o Progresso, geridas por uma  certa tendência espontânea à 

manutenção dos direitos naturais, se mostra, portanto, profundamente atingida.  Por outro 

lado, para os jovens, as relações com uma economia pautada exclusivamente na maximização 

do lucro, a partir da mercantilização estendida a todos os campos da vida humana, despiu de 

sentidos os investimentos pessoais necessários à construção de seu próprio futuro. 

 A ausência dos valores comunitários e civilizatórios transmitidos pelas famílias, nos 

lares, que acontece em simultaneidade à política neoliberal de redução máxima da presença 

do Estado na condução das sociedades, corroeu a cadeia de transmissão de valores produzidos 

desde a Modernidade.  A concepção de um Estado forte, comprometido com a condução da 

vida coletiva e gestor dos interesses comuns, foi substituída pela ideia de governança, ou a 

gestão circunstancial, pautada pelas parcerias pontualmente possíveis ou desejáveis entre os 

segmentos de economia pública, originária dos tesouros nacionais, e das finanças privadas, 

como analisou Dufour (2008,p.120). O aporte financeiro de caráter privado à gestão dos bens 

públicos trouxe um modo de funcionamento social compartilhado entre interesses que em 

muitos pontos podem ser inteiramente divergentes, e causou evidente desestabilização social, 
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aumentando os custos para todos. Se um setor produtivo se revela menos rentável, ele será 

abandonado, sendo substituído ou pelo uso de outras tecnologias de processamento, ou 

simplesmente desaparecerá como de pouco interesse. 

 Para Dufour (2005a, 2008) os jovens hoje se vêm frente a um quadro de instabilidade 

quanto as suas possibilidades de trabalho, o que os coloca de fato em uma condição de 

exclusão por princípio, da vida em sociedade enquanto os adultos que se esperaria que 

alcançassem ser.  Presos no presente, sob a extrema valorização do aqui e agora, a vida 

passou a representar muito pouco para todos. O abuso de substâncias de teor entorpecente,  a 

ampla medicalização para qualquer instabilidade ou sofrimento pessoal, as manifestações 

freqüentes de deslealdade nas relações cotidianas no trabalho, nas escolas, nos condomínios 

residenciais, no compartilhamento de equipamentos urbanos, confirmam uma  certa 

nocividade à vida atual. A dessimbolização niilista indicaria de certa forma, uma nova 

condição humana para empreender o processo de subjetivação, deixando para trás tanto o 

sujeito crítico kantiano como o sujeito neurótico freudiano.  

Os processos de dessimbolização indicam um movimento de retração no 

estabelecimento dos laços sociais, de encolhimento para dentro de si, de liberação das 

interdições sociais para que cada indivíduo possa viver por si mesmo.  Incapaz de engendrar 

os muitos desvios de percurso que constituem a tessitura dos laços sociais, com as inevitáveis 

negociações entre o possível e o desejado, para as quais os sistemas simbólicos se impuseram 

como o grande recurso humano capaz de produzir sentidos para o viver, o sujeito pós-

moderno perdeu sua possibilidade de se constituir enquanto um indivíduo em si, capaz de 

emancipar-se como autor de sua vida e de sua história no âmbito da grande história da 

coletividade a que pertence. Para Dufour (2008) esta perda vem se realizando não em um 

processo de individualização, mas sim em um processo de individuação. 

 O processo de individuação corresponde às diferenciações que de alguma forma se 

apresentam como fatias, partes de um todo que a cada momento podem ser solicitados 

socialmente, e que aparentemente colocam o mesmo indivíduo em muitas categorias 

identitárias, que são e não são ele. Pelo processo de individuação o sujeito pós-moderno se 

vincula a muitos grupos, com questões próprias a cada um deles, cuja articulação por sua vez 

não se apresenta como uma síntese particular, ou como um sujeito. Com cada um destes 

grupos os vínculos que os conectam são ativados ao sabor de acontecimentos. Etnias, gênero, 

grupos religiosos, raças, se transformaram em categorias de classificação humana, cada uma 

comprometida com seu eixo  e com uma agenda de reivindicações e lutas próprias. 
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 Centrado em si mesmo, o sujeito pós-moderno desenvolveu um profundo egoísmo, 
em lugar do individualismo. Para Dufour (2008) houve um deslocamento para o ego que, 
liberado das injunções da instância das interdições, acabou assumindo a proeminência na 
organização da subjetividade pós-moderna. Sem condições de articular laços sociais que 
promovessem trocas humanas efetivas, atingindo necessariamente seus afetos, este ego 
exacerbado em torno de si mesmo, produziu o que Dufour (2008) chama de ego-gregarismo. 
Segundo o autor: 

                                             Nossa sociedade está portanto inventando um novo tipo de agregado 
                                                      social que põe em jogo uma estranha combinação de egoísmo  e  
                                                      gregaridade. Eu daria a esta nova realidade o nome razoavelmente 
                                                      oximorico de formação ego-gregária (DUFOUR, 2008,p.24)  
                                             

                                                    .  

A imagem que o autor emprega para indicar as marcas do ego-gregarismo é a de um 

rebanho. Ao modo de um rebanho, os laços de sociabilidade que unem o sujeito pós-moderno 

resultam de um ajuntamento, um modo de proximidade como se fosse uma superposição 

horizontal entre os indivíduos, onde não há precedência de um sobre o outro, onde as relações 

não são mediadas por objetivos, causas ou afazeres em comum, mas pelos interesses privados, 

cada um atento ao que precisa ou quer, dali se retirando tão logo se vê atendido.  A formação 

ego-gregária funcionaria como um tropismo em torno de algum elemento que convoque a 

presença dos indivíduos. Na sociedade contemporânea o grande elemento é o consumo, já há 

muito descolado das necessidades que o justificavam. O consumo enquanto uma prática 

humana se impôs socialmente como uma radicalização do indivíduo. O consumo não é uma 

prática em que os sujeitos se articulem em relação a algo, mas um modo de funcionamento 

social que visa absolutamente cada um enquanto alguém com direito ao consumo, 

estabelecendo uma circularidade que fecha o indivíduo em si mesmo.  Por sua vez o ego-

gregarismo não corresponde a um processo natural, o que poderia ser sugerido pelo emprego 

da ideia de tropismo. Ao contrário, para Dufour (2005a, 2008), esta nova forma de sociedade 

vem sendo cuidadosamente produzida pelo neoliberalismo, que para avançar em seu projeto  

precisa de mudanças radicais na subjetividade.  O ego-gregarismo é desenhado por relações 

pontuais, que se estabelecem em torno de demandas específicas, em nome ainda da ideia de 

que um coletivo tem forças superiores a cada de um de seus membros na luta por suas 

demandas claramente especificadas. Esta união rapidamente pode se desfazer a cada objetivo 

alcançado, sendo reconstituído ou não, ao sabor dos acontecimentos.  

Para Dufour (2005a, 2008) a indústria do entretenimento, e nela aquelas que ocorrem 

no setor dos meios de difusão massa, como a televisão, a internet, as redes de telefonia móvel, 

tem desempenhado um papel crucial para a formação ego-gregária. Especialmente a televisão 
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se constituiu em um polo de contato, como um outrem, que sendo visível e possível de ouvir, 

e com o qual fantasmaticamente se pode concordar, apreciar, admirar, mas não está presente e 

não pode ser afetado pelo espectador ou pelo ouvinte. Independente deste outrem, que está em 

uma tela de televisão falando, rindo, comentando, afirmando, e com o qual não pode fazer 

contato presencial, o sujeito pós-moderno permanece ali participando de um meio de trocas 

interpessoais virtual. Neste espaço virtual cria-se dramaticamente a ideia de familiaridade, 

pelo compartilhamento de modos de linguagem e temáticas cotidianas adotados pelos 

produtores de conteúdos, envolvendo inteiramente a dimensão dos afetos que estão na base 

dos laços sociais. 

 A ilusão criada pela televisão, simulando relações da vida cotidianas nas quais todos 

podem se ver como o outrem ao qual o personagem se dirige, ocupou inteiramente os lugares 

familiares, levando para os personagens as falas que caberiam à família. Assim o  pai 

televisivo assume para si as falas paternas, não como um pai singular, de uma certa família, 

com as histórias daquela família, mas um pai em geral, esvaziado de seu poder pátrio, de sua 

autoridade enquanto pai, para um conjunto de comportamentos genéricos, pautados em um 

padrão que não entre em choque com nada nem ninguém. O Pai enquanto o portador familiar 

da lei, das interdições, dos valores, das crenças, a quem cabia lidar com os conflitos e 

contradições, desaparece, para dar lugar a um discurso paterno genérico, que não pode 

produzir conflito, repetindo clichês indiscutíveis.  

Para Dufour (2005a, 2008) as relações familiares ficam assim deslocadas do lar, e 

passam a ser irradiadas a partir da televisão. O discurso constante e repetitivo cria uma 

espécie de convívio que ganha intimidade absorvendo trocas e experiências familiares.  que 

deixam de fluir enquanto todos se colocam frente à programação: para as crianças, para os 

jovens, para as donas de casa, para os homens, para a família. A finalidade da indústria do 

entretenimento não é oferecer diversão, mas vender os produtos de seus anunciantes, sua fonte 

de financiamento. A guerra pela audiência é travada intermitentemente, pois ela é o melhor 

indicador da probabilidade de consumo dos produtos anunciados. Próximos fisicamente e 

distantes quanto às trocas dos intensos afetos que marcam a constituição das famílias, pai, 

mãe e filhos, na contemporaneidade, são um exemplo de como a formação ego-gregária se 

expressa no grupo primordial.  

Pelo ego-gregarismo se cria uma certa atmosfera na qual apenas o indivíduo e seus 

interesses circulam. Melman (2005, p. 17) afirma que hoje se pode dizer que a grande 

filosofia moral consiste em que cada ser humano deve buscar o que, em seu entorno lhe falta e 
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disso fazer imediata reivindicação, que tende por sua vez ser rapidamente atendida, não 

cabendo mais negar a quem quer que seja aquilo que deseja, e que nesta condição passa a ser 

entendido como um direito legítimo. Sem referências morais que se constituam como critérios 

de concessão ou de negação de algo, quem se autorizaria a negar alguma demanda a alguém?  

Para Melman (2005), na contemporaneidade, instituiu-se como princípio não mais a 

busca da felicidade que na Modernidade apontou para o bem-estar coletivo, para a pacificação 

social, mas o gozo individual sem limites, o que teria promovido uma mutação na constituição 

do indivíduo contemporâneo.    

Dufour (2008) considera que as transformações que marcam a pós-modernidade estão 

conectadas com uma das principais bases da Modernidade, o liberalismo.  Pautado pela crença 

na auto-regulação social, que permitirá o alcance do bem comum a partir do livre 

funcionamento de interesses e circulação de bens e produtos, negociados pela lei de oferta e 

procura, o liberalismo encontra no princípio do laisssez-faire mais que um conceito fundador, 

um método de ação. Enquanto concepção de ação o laisssez-faire não comportava nenhuma 

determinação que não fosse a crença na auto regulação de interesses de grupos e disposições 

individuais em circulação, nas diversas situações da vida em sociedade.  Enquanto um 

princípio de organização social, se por um lado poderia constituir uma área de tensão ao ideal 

da Modernidade em torno da produção do bem comum, do Progresso para todos, por outro 

encontrou a ideia da “mão invisível” de Adam Smith, capaz de prover as relações entre oferta 

e procura. O princípio do laissez faire implicou necessariamente na desregulamentação das 

instituições, desarticulando projetos em comum, e os grandes sistemas do viver junto.  Para o 

autor, até as primeiras décadas do século XX a irradiação do laisser faire para além da 

economia financeira propriamente dita para as demais economias humanas foi contida pela 

coexistência das grandes utopias consubstanciadas a partir das Luzes. As mudanças profundas 

a partir da 1ª. Guerra, com a disputa pela afirmação das economias capitalistas, que para 

enfrentar as vicissitudes do pós-guerra passam a produzir a demanda por meio da propaganda, 

e rompem silenciosamente com os acordos sociais.  Pode-se dizer que a ideia da auto 

regulação do mercado da produção econômica transposta para o plano das subjetividades foi 

por outro lado sustentada especialmente pelo que Castel (1987) nomeia de psicologização das 

relações sociais, como já foi abordado. Uma ilustração desta contribuição é slogan “quero 

tudo a que tenho direito” amplamente difundido entre as classes médias tratadas por 

psicoterapias variadas, a partir dos anos sessenta.  
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A repercussão destas teorias na educação das crianças fez com que as ações  de pais e 

professores passassem a ser centrada nos cuidados de preservação da individualidade, do 

desenvolvimento, observando atentamente as possibilidades de ocorrência de traumas, para 

assegurar a não exposição da criança a tais situações, amplamente divulgadas por meios de 

comunicação, meios acadêmicos e de saúde.   Em lugar de constituir-se como  instituições que 

fazem parte do  processo civilizatório, educadores  se distanciaram do processo coletivo para 

assegurar a individualização dos alunos.  

Para Dufour (2008) o que se instala na pós-modernidade é a transposição das leis de 

mercado, até aqui pertencendo ao mundo das trocas econômicas, materiais, para o universo 

dos sistemas simbólicos, onde estão a economia política, a economia simbólica, a economia 

semiótica, a economia psíquica, a economia mercantil, ou seja as grandes economias 

humanas.  O mercado deixou de ser um dispositivo no qual se realizam operações de trocas 

comerciais, com sua significação e passa a fazer parte do universo das ficções que constituem 

as subjetividades, desde as idades mais precoces. 

O laissez-faire nestas economias humanas liberou no plano das ações concretas o 

sujeito contemporâneo das restrições que a modernidade lhe impôs. Inúmeros exemplos 

podem ser encontrados tanto no sistema jurídico, como nas relações com o trabalho, ou com a 

Educação, e a Família. Liberado do cumprimento das muitas regras que circunscreviam sua 

vida, “livre” para negociar suas necessidades e interesses nos vários mercados ao qual se liga, 

o sujeito contemporâneo perde sua possibilidade de integrar subjetivamente o conjunto de  

elementos com os quais se relaciona,  comprometendo a si mesmo enquanto o sujeito da 

razão. 

     Em uma outra abordagem das mudanças na contemporaneidade, Bauman (2003b)  

argumentou que o conceito de identidade tem representado uma categoria de análise nas 

ciências sociais e humanas, que se marca pela provisoriedade. Para o autor, ao associar 

identidade a um ou mais traços que dizem respeito a um certo grupo social, por etnia, raça, 

gênero, faixa etária, classe social  a ideia de identidade remete à possibilidade de que uma 

pessoa pode possuir múltiplas identidades. Ao mesmo tempo nenhuma destas identidades a 

singulariza, a identifica como sujeito. 

 Esta múltipla identificação a rigor incluiu o sujeito em grupamentos com os quais 

pode efetivamente não ter criado laços sociais significativos para si. Esta seria uma condição 

identitária que em lugar de produzir unidade no desenvolvimento subjetivo criaria um 

antagonismo doloroso, implacável, para o qual os recursos internos disponíveis para lidar 
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seriam ineficazes. Nesta situação  instalar-se-ia como que uma auto-rejeição, ou auto-exclusão 

a um ou outro grupo identitário. Da mesma forma o desejo de pertencimento a um 

determinado grupo, independente da posse dos traços indicativos para assegurar a filiação ao 

mesmo, autorizaria a cada um a transposição das barreiras categoriais com os recursos que 

individualmente dispuser.  Para Bauman (2003b), uma das repercussões sociais desta nova 

modalidade de constituição da subjetividade humana pode ser observada por sua vez na 

concepção que viver em comunidade vem assumindo. Os vínculos que sustentariam a vida em 

comunidade deixaram de ser aqueles que fazem parte da história humana mais recente, e que 

diziam respeito à totalidade das vidas ali congregadas, abrangendo economia, geografia, 

língua, valores, tradições. 

 A comunidade contemporânea se organiza em função de questões pragmáticas que 

afetem a vida de todos em geral, sendo aquilo que exclusivamente as une. Vizinhos de um 

condomínio podem rigorosamente se desconhecer, e cumprir com disciplina o pagamento das 

taxas que asseguram os quesitos de segurança das residências, por exemplo. A vizinhança, ou 

a proximidade física, na contemporaneidade, não precisam refletir necessariamente os 

tradicionais vínculos de mútuo compromisso social. Ao contrário, Bauman (2003a) identifica 

uma tendência ao isolamento dentro da comunidade, ao estranhamento e desconfiança de tudo 

que não corresponda aos padrões de si mesmo.  Isto cria uma circularidade restritiva, pois os 

vínculos são feitos em bases provisórias, em torno de interesses pontuais, que a qualquer 

momento podem se desfazer.  

 Michéa analisando as relações contemporâneas, discute que o interesse egoísta, que 

para os pensadores que estudam o capitalismo é a única força que efetivamente impele o ser 

humano a agir racionalmente, é na verdade único que não pode se constituir como um valor 

pois: 
Um valor... é aquilo em nome de que uma pessoa pode decidir, quando as 
circunstâncias exigirem, sacrificar tudo ou parte de seus interesses, e, em 
algumas vezes até mesmo sua própria vida. Em outros termos, a disposição 
de um homem para o sacrifício, para a renúncia, é a condição maior sob a 
qual ele pode atribuir sentido à sua própria vida, para além do previsto pelos 
códigos da biologia”10  (MICHÉA, 2006a, p. 26, tradução nossa).  

 

                                                 
10 Tradução livre da autora para ‘Une valeur ... ce au nom de quoi  um sujet  peut décider, quand  les 
circonstances  l’exigent, de sacrifier tout ou partie de sés intèrets, voire, dans certaines conditions, sa vie 
elle-même. En d’autres tremes, la disposition de l’homme au sacrifice au renoncement ou  au Don, est  la 
condition majeure sous laquelle Il peut  conférer du sens à sa propre vie, autrement définie par les seuls 
codes de la biologie”. MICHÉA, J.-C. L”enseignement de l’ignorance et ses conditions modernes. 
Paris: Éditions Flamamarion, 2006a. p. 26.  
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Um valor se distingue, portanto, como algo em nome do qual se funda a própria vida 

humana, e a ela dá sentido, para além dos interesses de manutenção da mesma, e com ela não 

se confunde. As forças impulsoras do capitalismo não podem ser interpretadas, deste ponto de 

vista, como valores humanos.  

Para Castel (2009) a desregulamentação que afeta a ordenação do trabalho, trouxe 

como uma das principais consequências a perda da possibilidade de seguir uma carreira 

profissional, enquanto uma unidade estruturadora da vida. Desfiliado de um mundo 

regulamentado, o sujeito contemporâneo é convocado a equacionar ele próprio esta situação, 

trazendo para si a responsabilidade pela sua própria possibilidade de ser empregado, o que 

tem sido enunciado sob o nome de empregabilidade. Conceito vago, centralizado no 

indivíduo, ele tem correspondido ao somatório de características desejáveis no candidato a um 

emprego. Tais características, que podem ir da fluência em línguas estrangeiras à práticas em 

atividades voluntárias, são listadas em perfis profissionais, e variam quanto ao que os 

empregadores elegem como relevante. Cabe a cada um prover sua própria empregabilidade. 

 A responsabilidade por sua própria empregabilidade já está presente no imaginário 

dos jovens. No estudo de campo que compõe este trabalho, dois dos jovens estudantes de 

nível médio entrevistados declararam: “[...] vou fazer todos os cursos, quem tiver mais 

preparo sai na frente [...]” e “[...] estou fazendo inglês, mas quero fazer todas as línguas que 

conseguir [...] o problema é o tempo [...]”.   

     Como já vimos, no capítulo 2, para Bauman (2001), o trabalho na Modernidade assumiu o 

posto de condutor da vida humana. Diferenciando-se de toda experiência humana anterior, na 

Modernidade o trabalho representou simbolicamente a possibilidade de progresso, pessoal e 

coletivo. O trabalho tornou-se o grande eixo organizador do cotidiano das cidades e da 

sociedade. Trabalhar em que profissão, onde, há quanto tempo, com que perspectivas de 

progresso, com que mérito profissional, passaram a ser questões do cotidiano da vida humana.   

Na pós-modernidade entretanto, tudo parece concorrer, segundo os autores trazidos 

aqui, para que uma  outra relação com o trabalho se anuncie,  e profundamente diversa das 

que a antecederam. Preparar-se de todas as formas para poder atender a qualquer uma  

exigência do mercado de trabalho, orientado pela sua própria necessidade de manter-se 

empregado, constituíram-se no  projeto e no compromisso dos aspirantes a ingressar ao 

mundo do trabalho. 

           Um dos pensamentos que cercavam a adoção de uma profissão, desde o século XVI, 

segundo Naville (1975) se referia à sorte ou ao acaso ao adotar . “Acertar” a profissão a ser 
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adotada, convivia com o estabelecimento das corporações e as tradições familiares, 

funcionando como uma certa distinção especial, aqui também sem que o sujeito tivesse 

alguma possibilidade de controle da situação. É neste contexto que a possibilidade de escolher 

uma profissão assumiu a importância observada na virada do século XIX para o século XX, 

tendo sido acompanhada pelas práticas de orientação voltadas especialmente sobre o tema, 

como foi visto no capítulo 3. Neste capítulo os estudos sobre as relações na pós modernidade 

trouxeram um quadro em que a escolha de uma profissão se descaracterizou enquanto um 

modo de viver, pela adesão às tradições ou pelo estabelecimento de um projeto.  No estudo de 

campo realizado como uma das etapas deste trabalho, uma fala nos chamou especialmente a 

atenção:  

“[...] Eu sinto que hoje em dia as pessoas estão considerando bem mais 
gostar ou não daquilo, né? Sei lá, não sei muito bem porque, mas (es)tá se 
plantando essa ideia de que também é muito importante gostar,   (es)tá 
sendo plantada essa ideia, e as pessoas (es)tão querendo isso. Não sei se é 
por isso, mas na minha sala de aula, eu escuto falar de fazer o que gosta 
[...]” (GFL, 14 anos, 1ª. Série)  

 

         Em nosso entendimento, e retomando Dufour (2008), esta jovem expressa um aspecto 

relevante do pensamento do jovem hoje, sobre a escolha de uma profissão. Centrado em seu 

si, em seu gosto pela profissão, seu bem-estar, ele rompe com o contrato que a Modernidade 

contraiu com o Mundo do Trabalho, ordenação da ação coletiva nos setores de produção, com 

vistas ao Progresso, e o bem de todos, achando aí o seu lugar. É uma afirmação que dá 

contorno às novas subjetividades que Dufour antevê como um dos desdobramentos da pós-

modernidade: uma sociedade de egoísmos, cujo único compromisso é com sua própria 

satisfação. 

Dufour (2008) ao propor que na contemporaneidade, o mercado ultrapassa sua função 

reguladora das trocas comerciais da economia mercantil, tal como proposto por Adam Smith,  

para  um sistema  regulador das principais economias que regem a vida humana,  mantendo 

como  princípio  ganhar sempre o máximo, instala na contemporaneidade  o que ele chama de   

mandamento do Divino Mercado que é “gozai!” (DUFOUR, 2007, p. 17). Será aí que reside a 

fonte do pensamento que nossa jovem que identifica este mandato como “uma coisa que está 

sendo plantada [...]” como uma dos aspectos que os jovens devem privilegiar no momento de 

escolher uma profissão? No próximo capítulo, passamos à apresentação e análise das falas dos 

jovens. 
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5 JUVENTUDE E CAMINHOS PARA A ESCOLHA PROFISSIONAL 

  

Neste capítulo apresentamos o estudo de campo: sua metodologia, a escolha dos 

entrevistados, o roteiro de entrevista, um quadro com informações sobre o grupo de jovens, 

suas falas. As falas reproduzidas obedeceram estritamente a oralidade dos jovens e foram 

selecionadas, dentro do entendimento que seriam representativas do discurso jovem, que se 

pode encontrar hoje, sobre o tema. Para isso contamos com o apoio teórico das reflexões de 

Amorim (2001) a respeito de um dos principais pontos críticos nas pesquisas qualitativas, a 

relação com o objeto pesquisado. 

 

5.1 A abordagem metodológica 

 

As pesquisas qualitativas em Ciências Humanas onde este estudo se inscreve, têm 

produzido algumas metodologias que mostram diferenciados graus de êxito em seus 

propósitos. Marcadas pela principal problemática colocada desde seu início, a partir dos 

parâmetros experimentalistas dominantes nas ciências naturais e exatas, que é a identidade 

pesquisador – objeto da pesquisa, elas se mostraram propícias à viabilidade de estudos em 

diversas áreas.  As críticas à validação destas pesquisas sempre apontaram que a semelhança 

pesquisador – pesquisado criaria uma condição de relacionamento que ultrapassaria os limites 

da ciência, trazendo à tona todos os aspectos presentes nas relações humanas, como os 

sentimentos de simpatia ou antipatia, os quais poderiam comprometer os resultados da 

pesquisa, colocando em risco a análise realizada. Ao dirigir-se para seu objeto, e não se 

diferenciando inteiramente dele, o pesquisador ficaria refém de percepções circunscritas à sua 

própria subjetividade, comprometendo a necessária capacidade de produzir conhecimentos 

que possam falar de seu objeto de estudo e não de si mesmo. Os achados de sua pesquisa 

resultariam em impressões pessoais, condição na qual não poderiam ser arguidos por outros 

teóricos. Identificando-se com o objeto de sua própria análise, ficaria o pesquisador 

interditado para a análise. Argumentando em outra direção, Amorim (2001) analisa esta 

relação em sua obra O Pesquisador e seu Outro, Bakhtin nas Ciências Humanas.  

Apoiada nas pesquisas de Bakhtin e Benveniste sobre a linguagem, a autora considera 

que a identificação pesquisador–pesquisado não constitui um impedimento a priori para a 
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produção do conhecimento em Ciências Humanas, se o pesquisador aborda seu objeto sob o 

olhar de um sistema teórico. É a partir deste espaço teórico, com seus conceitos, suas 

categorias de análise que o pesquisador tem a possibilidade de estabelecer uma relação de 

alteridade com seu objeto de pesquisa.  

 É nesta relação que o pesquisador tem a possibilidade de abordar seu pesquisado 

como um outro. Para isso ele não parte de sua possibilidade de compreensão, mas do registro 

de seu estranhamento, sua dúvida, sua perplexidade frente ao outro, sua impossibilidade de 

compreensão com os conhecimentos que já dispõe, a tal ponto que se coloca em busca de 

respostas necessariamente munido de recursos diferentes dos que já dispõe para o uso 

ordinário ou cotidiano.  A autora propõe uma noção para a alteridade que se estabelece entre 

pesquisador e pesquisado “[...] o outro aqui é o interlocutor do pesquisador. Aquele a quem 

ele se dirige em situação de campo e de quem ele fala em seu texto.” (AMORIM, 2001, p. 22). 

Ao construir esta noção, a autora desloca esta relação para o campo da linguagem, ou da 

produção discursiva, como sendo o espaço primordial para a expressão da alteridade. A 

linguagem humana instala um modelo de relação necessariamente ternário, que Amorim 

examina em Benveniste, Bakhtin e Dufour.  

Em Benveniste (BAKHTIN, 2003), aqui muito resumidamente, o exercício da 

linguagem humana supõe um Eu, aquele que enuncia a um Tu sobre um Ele, aquilo ou aquele 

sobre o que se fala. O Tu pode se modificar em Eu, enquanto que o Ele permanece em sua 

posição daquele que é falado, ou de não pessoa.   A linguagem humana constituiu o diálogo, e 

por ele é constituída. É sempre alguém que fala a um  outro alguém, mesmo que este alguém 

seja o leitor ausente, mas sempre suposto, sobre algo ou alguém. Ao dirigir-se ao Tu sobre 

algo, o Eu produz uma enunciação, a qual resultará na produção de um discurso.  É na 

enunciação de entendimentos, ideias, reflexões, expressão da subjetividade do locutor, que as 

diferenças, oposições e concordâncias discursivas podem ser anunciadas, e ganhar sentido em 

um contexto. Eu e tu constituem uma polaridade entre dois termos que não podem ser 

concebidos um sem o outro, e que somente existem nesta condição.  Eles são complementares 

e reversíveis.  Neste sentido, para Benveniste (2008a) antigas antinomias que opunham o eu e 

o outro, ou o indivíduo e a sociedade não se justificam. Trata-se de uma relação dialética na 

qual os termos se definem por mutualidade. Nessa condição locutor e interlocutor embora 

estejam em conexão não podem ocupar o mesmo posto, mas trocar suas posições. 

 O pesquisador e o pesquisado, conectados pela linguagem, guardariam, por estas 

propriedades da linguagem uma relação de alteridade semelhante. Para conhecer seu objeto o 
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pesquisador ocupa tanto o posto do locutor como aquele do interlocutor, e ao proceder à 

análise dos conteúdos que obteve empreende uma busca pela compreensão de seu objeto.  

Para Amorim (2001, p. 190)  
 

Toda interpretação ou compreensão consiste em opor um enunciado a um 
outro. Ela busca um contradiscurso para o discurso do locutor; o discurso a 
conhecer e o discurso cognoscente são consubstanciais, o que quer dizer que 
eles não se distinguem na sua substância. Mesmo o que se chama 
metalinguagem não é um mero discurso, mas sim um discurso que se 
enquadra no outro. O sentido é o produto da relação complexa que se tece 
entre o texto, objeto de estudo e de reflexão, e o contexto discursivo que o 
transmite e no qual se realiza o pensamento 
cognoscente.  

                           

             Em Dufour (2000) o modelo eu-tu-ele é analisado enquanto produção discursiva em 

filosofia ou nas ciências.  Nos textos científicos ou da filosofia, o Eu, aspira falar não do lugar 

de um locutor singular, que se dirige a um Tu singular, ambos em situação de reciprocidade 

enunciativa sobre um ele. O Eu na enunciação filosófica ou científica aspira ser um Não Eu, o 

que permite que as enunciações que profere não correspondam às de um  alguém particular, 

em plena expressão de sua subjetividade, mas sim a um contexto discursivo que é uma teoria, 

uma produção passível de confirmação, refutabilidade, e repetibilidade, propriedades da 

produção científica.  Assim o enunciado científico ou filosófico pode ser dito por outros Eus, 

e seu interlocutor não é um Tu, mas o Ele, o objeto da reflexão, da ciência, o objeto da 

pesquisa.  O discurso científico fala, portanto, sobre e com o seu objeto, o que lhe permite 

uma enunciação matizada pelos achados, mas dotada de harmonia, consistência, porque 

formulada atendendo a princípios lógicos.   

Em Bakhtin (2003) a produção discursiva nas ciências humanas em nada se assemelha 

àquela produzida nas ciências exatas. Nas ciências exatas o objeto é revelado pelo discurso 

unilateral daquele que conhece, o cognoscente, sobre algo inerte, o cognoscível. Nas ciências 

humanas o conhecimento é alcançado “pelo diálogo, pela interrogação, pela prece” 

(BAKHTIN, 2003, p. 394). Aqui o cognoscente indaga o próprio objeto, o cognoscível. E será 

na relação ativa entre cognoscente e cognoscível que se estabelecerá a relação dialógica, que 

vai possibilitar as descobertas, as revelações, o conhecimento profundo, centrado no 

individual.  

As ciências humanas são regidas pelo princípio do dialogismo que corresponde à 

natureza mesma da enunciação discursiva nelas produzida. Amorim (2001) assinala que o 

dialogismo não equivale ao diálogo bilateral, fechado nas individualidades de pesquisador e 
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pesquisado, mas corresponde ao atravessamento das muitas vozes com as quais o eu 

enunciador entrou em contato e que nele ganharam um sentido, e que são também matéria em 

sua enunciação.  

Nas Ciências Humanas a relação do pesquisador com o informante, o entrevistado, 

constitui e institui um contexto dialógico, enquanto um sistema de lugares onde ambos são 

portadores de um conjunto de experiências, reflexões, impressões, saberes e no qual ocupam 

lugares diferentes. Para o pesquisador a palavra se potencializa enquanto informação do 

objeto estudado se tomada no contexto onde transcorre a vida do informante, e produz 

sentidos no contexto teórico do qual participa, com suas leituras e produções anteriores.  No 

campo de pesquisa, perguntas e respostas se modificam mutuamente na perspectiva do 

dialogismo, e por sua vez, constituirão um outro contexto que é o relato e a discussão que o 

pesquisador fará, a partir de seu contexto teórico, suas leituras, sua reflexões,  com e sobre as 

informações que obteve. O relato da pesquisa não se confunde com a pesquisa, pois ele já é 

um  outro contexto dialógico, onde regras de sistematização e interpretação das informações 

se impõem.  

Neste trabalho decidimos pela realização de um estudo de campo pela convicção da 

autora de que seu trabalho poderia ser muito enriquecido a partir daí. Trabalhou-se  com um 

grupo de jovens, estudantes de nível médio, matriculados em colégios da rede de educação 

pública, o Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro e nas unidades 

Centro, Niterói e Humaitá, do Colégio Pedro II, inscritos em programas de iniciação científica 

no nível médio, na cidade do Rio de Janeiro.  Foi realizada uma entrevista semiestruturada 

(Apêndice A), que partiu de um roteiro que inscrevia os relatos dentro da problemática para a 

qual o trabalho está voltado. Ao mesmo tempo permitiu-se que as respostas fluíssem trazendo 

explicitando crenças, valores, representações a cerca de nosso tema. Aqui, não seria demais 

retomar a conferência de Benveniste (2008b), La forme et le sens du langage. 

    Nela Benveniste apresenta os dois planos em que toda língua humana existe: a 

semiótica e a semântica No plano da semiótica, a língua funciona enquanto um sistema 

organizado de signos, cuja unidade é a palavra, forma e conteúdo, significante e significado, 

que não são superposições mas  unidade, que existe ou não, que  compõe ou não a língua 

partilhada por uma comunidade humana, que a reconhece e a emprega em sua atividade de 

comunicação. A este sistema se conjuga, no exercício cotidiano desta comunicação, o 

emprego e a constituição das frases e sua articulação através da semântica, que será o plano da 
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intencionalidade, da ênfase, da escolha das palavras a serem empregadas, do silenciamento 

frente a outras ou de outras palavras. 

A noção de semântica nos introduz no domínio da língua sendo empregada e 
em ação; nós vemos aqui sua função de mediadora entre o homem e o 
homem, entre o homem e o mundo, entre o espírito e as coisas, transmitindo 
informação, comunicando a experiência, impondo a adesão, suscitando a 
resposta, implorando, constrangendo, em resumo, organizando toda a vida 
do homem. (BENVENISTE, 2008b, p. 224).       

 

A semiótica corresponde à uma  propriedade de organização formal da língua e a 

semântica à atividade do locutor  empregando a língua. O signo existe em si, sem revelar 

nenhuma particularidade, mas se mostra singularizado pelas intenções que o locutor lhe 

atribui em discurso.  A semântica é o domínio onde se processa o sentido, e este corresponde 

à expressão do pensamento, das ideias que o locutor tem sobre um determinado tema.  O 

sentido de uma frase corresponde à ideia que ela expressa, já uma palavra ganha sentido 

quando é empregada na frase.  Benveniste incorpora o referente como um conceito importante 

a cerca dos sentidos das frases, que não é fortuito, e se articula com as condições externas que 

suscitaram sua expressão através da formulação de uma frase. Ao mesmo tempo estas 

condições não se repetem, pois as condições que suscitam a frase, não são estáveis, não se 

mantêm, já foram modificadas pela ocorrência da própria frase.  

Na entrevista, a primeira pergunta não é a mesma se repetida uma outra vez, porque as 

condições em que ela é proferida já não são mais as mesmas. Sem seu vínculo com um 

contexto a frase corre o risco de constituir-se como um conjunto de palavras à qual não se 

pode atribuir nenhum sentido. O sentido das frases surge a partir do arranjo das palavras, que 

por sua vez ganham sentido no contexto externo onde se situam seus referentes.    

 Sendo tão fugazes, como trabalhar as falas dos jovens entrevistados? Esta questão 

coloca um falso problema, a partir da construção discursiva, como a coloca Bakhtin (2003). A 

contínua construção discursiva, que multiplica sentidos, não faz da linguagem uma produção 

falsa ou precária em si, pelo contrário ela expressa linhas de pensamento cuidadosamente 

tecidas por povos e por vezes, ao longo de séculos. Os relatos individuais, circunstanciais, 

alcançam certamente o pensamento da época sobre o tema posto em questão, e refletem um 

momento social e historicamente compartilhado por uma coletividade. Neste sentido, os 

relatos dos jovens entrevistados podem ser tomados aqui também como reflexivos de um  

certo modo de ser jovem na contemporaneidade, o qual a pesquisadora procurou compreender 

a partir das muitas vozes que  a vêm acompanhando até aqui. 
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  Para trabalhar as falas dos jovens entrevistados, tomando-as no momento em que 

foram proferidas, as entrevistas foram gravadas, e neste formato analisadas, enquanto 

enunciações discursivas.  Tomou-se como recurso metodológico para realizar os trabalhos de 

análise destas enunciações o conceito de marcadores à análise do discurso. Em geral, no 

conjunto de metodologias que se inscrevem neste campo, o marcador linguístico corresponde 

ao emprego de uma palavra, de uma locução, ou de uma fórmula, como o uso de 

interrogações, que se sobressai pela recorrência, assumindo diversos papéis, sempre 

empregados em auxílio ao desenrolar do discurso analisado.   Aqui os marcadores foram 

considerados não em relação ao uso da língua enquanto signos com lugar diferenciado no 

discurso, mas como manifestações de pensamento sobre os temas que lhe propostos enquanto 

questões. Em concordância com Benveniste, esta produção discursiva sob a forma de 

respostas, pode ser considerada como sendo a princípio dotada de sentido. Estes marcadores 

corresponderam tanto a palavras, como a frases, cujo sentido fazia supor que estes jovens se 

reportavam a referentes similares ao formularem suas considerações.  As categorias prévias 

com as quais trabalhou a pesquisa dizem respeito às análises teóricas que são a referência 

desta, que estiveram presentes todo o tempo, inclusive na formulação das perguntas que 

orientavam o roteiro (Apêndice A).  

 

 5.2 Iniciação Científica (IC) no nível médio 

 

O programa de IC, no nível médio pode ser desenvolvido em dois anos. No primeiro 

ano, chamado inicial, os estudantes são selecionados e incluídos em um centro de pesquisa ou 

em um programa de pós-graduação. Ali eles passam a participar de um grupo de pesquisa, no 

qual acompanham as atividades rotineiras de pesquisa, realizando tarefas sob a orientação de 

um pesquisador. A frequência é de uma ou mais vezes por semana, em horário alternado ao 

do colégio, combinado com o orientador. Os alunos recebem uma pequena ajuda para lanches. 

Alguns continuam no programa de IC por um segundo ano, chamado avançado. Neste 

segundo segmento do programa, o jovem deve propor uma pesquisa ao seu orientador, 

desenvolvê-la, e apresentar os resultados em encontros acadêmicos.  

Este programa hoje se encontra em realização em vários estados brasileiros e foi 

iniciado no início da década de 1980 sob o nome de PROVOC,  Programa de Vocação 

Científica, pela Fundação Osvaldo Cruz, na cidade do Rio de Janeiro. A motivação 

institucional para esta iniciativa foi estimular o interesse pelas atividades profissionais de 
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pesquisador por parte dos jovens, procurando enfrentar demandas crescentemente menores 

por parte dos jovens. Centro emérito de pesquisas, a FIOCRUZ criou um setor para propor e 

gerir um convênio com alguns colégios, da rede pública e da rede privada, conhecidos 

publicamente por sua qualidade de ensino. Criou, de início, todos os procedimentos 

necessários à participação dos alunos nos grupos de pesquisa: contato com os colégios, 

contato com os grupos de pesquisa da FIOCRUZ, sugestão de divulgação do programa junto 

aos alunos, participação  na seleção, encaminhamento  e acompanhamento dos alunos nos 

grupos de pesquisa, bem como a realização de uma avaliação junto aos pesquisadores e aos 

alunos.  Os colégios conveniados, por sua vez criaram referências profissionais que são os 

articuladores de todo o processo de recrutamento e seleção dos estudantes, eles são 

coordenadores pedagógicos ou orientadores educacionais ou ainda professores. Vários destes 

profissionais desenvolveram seus próprios contatos junto a outros grupos de pesquisa, além 

da FIOCRUZ, como foi o caso do CAp/UFRJ, que vem abrindo as portas de vários grupos de 

pesquisa da Universidade Federal do Rio de Janeiro aos alunos do CAp,  e chama seu 

programa de PICJr., Programa de Iniciação Científica Jr. O Colégio Pedro II também vem 

fazendo  contato direto com outros grupos e centros de pesquisa como  o Museu 

Nacional/UFRJ, com o CENPES (Centro de Pesquisa Leopoldo Américo Miguez de Mello, 

da Petrobras) ou o CBPF, o Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Estes laboratórios ou 

grupos definem a cada ano o número de vagas que dispõem, e os programas se iniciam no 

segundo semestre do ano letivo. 

  No primeiro semestre o processo de seleção é conduzido em uma primeira etapa pelos 

colégios, que divulgam o programa junto às turmas e às famílias, e empregam alguns 

instrumentos como uma redação, análise dos boletins e entrevistas. Na segunda etapa os 

alunos são conduzidos aos centros de pesquisa e lá passam ainda por entrevistas com os 

pesquisadores, e finalmente são escolhidos. O programa fornece eventualmente ajuda de 

alimentação, para os dias de frequência às pesquisas.  

O interesse dos colégios e dos estudantes tem ampliado as vagas oferecidas em IC não 

só em laboratórios inscritos dentro das chamadas ciências duras, como no CBPF, no 

CENPES, no Instituto de Matemática/UFRJ, como em laboratórios ou grupos de pesquisa nas 

ciências humanas ou sociais, como o Instituto de Psicologia, a Faculdade de Administração e 

Ciências Contábeis, a Faculdade de Letras e o Museu Nacional, todos da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, ou ainda nas pesquisas no campo da saúde que caracterizam 

historicamente a FIOCRUZ. Há, portanto, um alargamento do próprio conceito de ciência, de 
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produção científica, junto aos jovens destes colégios, que têm a oportunidade de superar os 

esteriótipos do cientista, seu jaleco branco, seus instrumentos de observação e seu laboratório.  

Para GSS  
“Eu imaginava laboratório com um monte de ratos, coisas, cientistas, mas 
não é isso. Cada laboratório é diferente.” 

 

Os alunos incluídos nos grupo de pesquisa entram em contato imediato com os estudos 

superiores e o universo da pesquisa, acompanhando e experimentando, em condições 

diferenciadas de oportunidades e dentro de suas possibilidades pessoais de compreensão, 

etapas de pesquisas como os estudos bibliográficos, coleta e organização de dados, análise e 

apresentação dos resultados em congressos ou encontros acadêmicos.  

Retornando Bohoslavsky (1987), as condições para que os jovens iniciem o processo 

de  desenvolvimento de uma identidade ocupacional não poderiam ser melhores, inclusive 

pela possibilidade de reconhecimento do que não lhes interessaria. Algumas das falas 

confirmam esta afirmação. Ainda que afirmasse a grande admiração pela pesquisadora que 

acompanhava e do gosto pelo trabalho conduzido por ela, para JVNS: 
 

“Tô no avançado. E gosto muito. Lá eu percebi que eu quero fazer 
medicina, e não quero, por incrível que pareça, o que eu vi lá é o que eu não 
quero fazer. Não quero fazer pesquisa científica, eu quero clinicar.”  

 

Experiência equivalente foi a de TCM: 

 

 “Foi bom. Eu gostei bastante. Foi uma boa aprendizagem, mas eu percebi 
que eu gostava mas não era aquilo que eu queria fazer  para o resto da 
minha vida: trabalhar com pesquisa”.  

                                                                                                                      

 

Indagada sobre como se via enquanto profissional, como pesquisadora ou como 

engenheira, de acordo com suas próprias respostas, CSRM disse:       

 

 “Isto é o mais complicado; por isto eu acho tão complicado escolher. Eu 
consigo conviver com todas estas coisas, sabe? Eu acho estranho, e isso me 
deixa meio indecisa. Eu acho que me vejo trabalhando mais com 
Engenharia do que com pesquisa em laboratório, como pesquisadora na 
UFRJ. Engenharia é uma profissão estável, você tem certeza do futuro, 
pesquisa você não tem certeza, é muito instável. [...] Qualquer empresa 
contrata um engenheiro, pesquisador não.”  
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Já para JS o programa de IC abriu uma oportunidade para escolher a pesquisa como 

profissão. Após comentar sobre o processo de seleção, e de como chegou a escolher o 

laboratório na FIOCRUZ onde faz sua IC, diz sobre sua experiência:  

 

 “É um trabalho do qual eu posso me responsabilizar. A gente tem que estar 
sempre fazendo pesquisas sobre determinada planta, em várias estações do 
ano, para ver se suas propriedades continuam e tal. Até então eu não sabia 
exatamente o que era ser cientista. Lá no laboratório, agora eu sei que 
cientista é todo aquele que se empenha, que busca respostas no campo por 
anos e anos, com perseverança e tal. [...] Eu não tinha ideia de nada; 
quando eu entrei lá vi que é uma coisa que eu sabia que gostava. É um 
trabalho gratificante e que está me incentivando a estudar mais  e mais.” 
(JS)   

  

Para BPG, cujo programa de IC se desenvolve em um Laboratório de Neurobiologia, 

no CCS/UFRJ, a IC foi uma descoberta:  

 
 “Eu adoro trabalhar lá no laboratório [...] eu queria fazer medicina e 
agora eu pretendo fazer biomedicina, mesmo patamar mas meio diferente 
[...] poxa! eu tô fazendo este trabalho, eu saio cansada, mas eu fico 
satisfeita, plena, poxa, eu acho que é isto que eu quero fazer da minha vida, 
sabe [...]” (BPG)       

 

      Para CMVS, que faz sua IC em um laboratório para tratamento de portadores de 

hanseníese, na FIOCRUZ o programa reforçou seu interesse pela medicina e incluiu a 

atividade de pesquisa: 

                             
 “Eu queria trabalhar com os dois sabe [medicina e pesquisa], que nem eles 
fazem lá [na FIOCRUZ] [...] pesquisa e medicina andam juntas lá,eu 
gostaria de fazer isso, não só medicina, mas juntar”. (CMVS)      

 

 Para LMG, que fez sua IC no CBPF, foi possível se apropriar sobre como o trabalho 

de pesquisa está na grande maioria das instituições vinculada ao ensino de graduação, e 

manifestar seu interesse pela pesquisa: 

 

 “antes do estágio do PICJr  eu não sabia o que ia fazer [...] eu quero ser 
pesquisadora mesmo...embora tenha que dar aulas, eu não gosto de dar aula 
[...] dar aula não dá. (LMG)      

 

 A participação na IC foi considerada por praticamente todos os entrevistados como 

sendo uma oportunidade muito importante para o desenvolvimento pessoal. Tanto nas 
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instituições como nos centros de pesquisa vinculados à universidade, a IC é vista pelos 

estudantes como uma entrada no mundo do trabalho, e na própria universidade. Alguns se 

referem aos grupos de pesquisa como estágios, práticas profissionais cumpridas tanto por 

alunos de cursos técnicos, em nível médio, como por alunos de cursos de graduação, e que 

não é o caso deles.   À exceção de um dos entrevistados, os demais foram unânimes em relatar 

que o programa de IC estava sendo uma experiência de vida muito importante, refletindo em 

sua aprendizagem regular, nos colégios onde estavam matriculados, e em suas vidas pessoais, 

ajudando seus processos de escolha profissional, e permitindo várias outras aprendizagens. 

 

5.3 O grupo de jovens  

 

  O grupo de jovens tomados como sujeitos deste estudo são alunos inscritos em 

programas de iniciação científica em nível médio, participantes do PROVOC do Colégio 

Pedro II, que manteve o nome dado pela FIOCRUZ, e do Programa de Iniciação Científica Jr, 

do Colégio de Aplicação/UFRJ. O grupo investigado constituiu-se por alunos matriculados no 

primeiro e no segundo ano no Colégio Pedro II, nas unidades Humaitá, Niterói e Centro e no 

Colégio da Aplicação/UFRJ. Foi o próprio Colégio Pedro II que sugeriu as unidades para 

busca de entrevistados. São escolas da rede pública de ensino da educação básica, sob a 

gestão do governo federal, com grande tradição em qualidade de ensino. 

O Colégio Pedro II foi fundado pelo Imperador Pedro II, em 1837, na cidade do Rio de 

Janeiro, com a finalidade de organizar a educação secundária no Brasil, construindo os 

parâmetros institucionais que a deveriam orientar.  Historicamente considerado o melhor 

ensino secundário público brasileiro, passou por várias mudanças, em seus mais de 150 anos.  

Após um período de forte declínio, entre os anos 1990 e 2000, estendeu seu trabalho 

pedagógico para o primeiro segmento da educação fundamental, o Pedrinho, e ampliou suas 

unidades para oito, localizando-se em municípios periféricos ao Rio de Janeiro.  

  O Colégio de Aplicação /UFRJ foi fundado junto com a Faculdade de 

Educação/UFRJ, há quarenta e três anos, como campo de formação prática para as 

licenciaturas nas disciplinas escolares. É conhecido por sua alta qualidade de ensino, com 

ênfase na formação e desenvolvimento de uma visão com viés crítico em seus alunos. Ambos 

os colégios estão engajados na proposta pioneira da  Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ  de 

oferecer um programa de iniciação científica para alunos de nível médio. O acesso à matrícula 

nestes colégios é através de concurso público, o que coloca seus alunos em um patamar de 
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conhecimentos escolares mais elevados. O CAp conjuga  uma forma de seleção mista, que 

consta de uma prova de conhecimentos, cujos resultados, de 5,0 a 10,0, colocam o candidato 

em uma população na qual, por meio de um sorteio, ele pode aceder à sua matrícula, 

compondo o corpo discente.  Em função de suas trajetórias educacionais, são colégios muito 

disputados pela população em geral, e sendo públicos supõe-se que a população que o acessa 

corresponde ao que circula na população de jovens, podendo os achados da pesquisa  

autorizarem  a generalização que o estudo propõe, nos limites de uma pesquisa qualitativa. 

Foram realizados contatos iniciais com os colégios apresentando o projeto e 

solicitando autorização para acesso aos alunos inscritos no Programa de Iniciação Científica, 

espaço para realização das entrevistas, a mediação no contato com as famílias e com os 

alunos.  Os setores que ficaram encarregados desta mediação foram os Serviços de Orientação 

Educacional (SOE), por já serem os setores escolares que centralizam o processo de 

recrutamento, seleção e acompanhamento para a IC. O SOE, no CAp/UFRJ, e o SESOP, no 

Colégio Pedro II, tinham a lista dos alunos em IC e se dispuseram a realizar o contato inicial 

com tais alunos, informando sobre os objetivos das entrevistas e encaminhando as cartas aos 

responsáveis com informações sobre o estudo e condições de realização das entrevistas, local 

e datas, e pedido de autorização aos pais para a participação de seus filhos.  

A escolha por alunos que fizessem parte de programas de IC se justifica pelo objeto de 

interesse da pesquisa- investigar o processo de escolha profissional que aponta para a 

formação universitária, junto à população de jovens estudantes secundaristas. Dentro de toda 

a tradição neste campo, a escolha profissional se impõe aos jovens enquanto cursam o nível 

médio, dada a própria terminalidade do ciclo da educação básica. O que fazer a seguir passa a 

ser uma questão crucial. Uma das entrevistadas, GNPM, considerou tardia esta preocupação. 

Para ela a escola deveria começar a propor reflexões sobre o tema desde o ensino 

fundamental:  

 “Eu acho que é muito importante a pessoa ter consciência do que ela gosta 
[...] Por que eu posso amanhã ou ano que vem fazer outro estágio. Aí sendo 
pequeno, na 7a. série, tem um longo tempo para escolher. Tem que ser 
mostrado como é  a área da Biologia, o que eles fazem. De Matemática, de 
Português [...]” (GNPM) 

 

          Foi considerado relevante também o fato de que estes alunos se propuseram participar 

de um programa de IC, e que foram selecionados para sua inclusão em um centro de pesquisa, 

indicando estar em andamento seu processo de escolha, com algumas fronteiras delineadas, 

tanto sobre o mundo do trabalho como sobre si. 
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Foram entrevistados trinta e três estudantes no segundo semestre de 2008, em outubro 

e novembro, entre os quais quatro que já haviam concluído seu ‘estágio”, como muitos 

chamam o programa,  e que não estão aqui especialmente distinguidos. O Apêndice B 

informações objetivas, colhidas junto aos alunos, e foram distribuídas em duas categorias: 

dados pessoais e contexto sócio econômico. Estes dados visavam contextualizar o processo de 

análise em um quadro da realidade familiar por onde circulam os estudantes. Não houve em 

nenhum momento a intenção de analisar a intercorrência das variáveis com a escolha, mas de 

alguma forma considerar como relevante o papel da família na escolha profissional como 

afirmou Bohoslavsky. As profissões dos pais e dos irmãos mais velhos certamente estão 

presentes no cenário de escolhas dos estudantes, seja por uma identificação positiva, quando o 

jovem tende  a escolher as profissões paternas, seja pela identificação negativa, quando ocorre 

o afastamento das escolhas parentais. 

Os dados de identificação pessoal coletados foram: nome [indicado por letras]; sexo 

[indicado pelas vogais o, para o sexo masculino, e a, para o sexo feminino, imediatamente 

após o nome]; idade; série/ colégio [CAp- Colégio de Aplicação /UFRJ; PII/N para o Colégio 

Pedro II, Unidade Niterói; Colégio Pedro II/H, para o Colégio Pedro II, Unidade Humaitá; 

PII/C para o Colégio Pedro II, Unidade Centro); laboratório/centro de pesquisa  ao qual o 

aluno está vinculado. Os dados relacionados como contexto sócio familiar foram: profissão do 

pai, da mãe, irmãos mais velhos (Io, para irmão; Ia, para irmã; cursos que fazem/ fizeram; 

atividade profissional), bairro de residência. O Apêndice B apresenta estes dados, deixando 

em branco quando da ausência de dados. 

   O Apêndice B informa que as idades mais frequentes, neste grupo, foram 16 e 17 anos, 

que historicamente têm sido as idades nas quais o tema da escolha profissional se impõe. No 

Brasil, os dezessete anos de idade são também a última etapa da menoridade jurídica, o que a 

tensiona pela proximidade do marco da maioridade, os 18 anos. Refletindo a tendência atual 

de antecipação de idades na escolarização, oito dos entrevistados estão na faixa de 14 a 15 de 

anos, o que traria as pressões da escolha profissional para períodos etários mais jovens ainda. 

Apenas quatro eram maiores de idade, com idades entre 18 e 19 anos.  

 Quanto à participação dos jovens em grupos de pesquisa ainda prevalece a inclusão no 

campo das ciências exatas e da natureza, com vinte e três estudantes participando de pesquisas 

no CCS (Centro de Ciências da Saúde/UFRJ); no CT (Centro de Tecnologia/UFRJ); na 

FIOCRUZ (Fundação Osvaldo Cruz nos laboratórios de Farmácia e Microbiologia); no 

CENPES (Centro de Pesquisa Leopoldo Américo Miguez de Mello, da Petrobras); no CBPF 
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(Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas), no FCC/Museu Nacional/UFRJ (Fórum de Ciência  e 

Cultura, Laboratório de Antropologia Biológica). Mais do que refletir um interesse claramente 

direcionado por parte dos estudantes, pode expressar a disponibilidade dos próprios grupos de 

pesquisa para a IC em nível médio.  

Dos entrevistados, dez estudantes estão participando de grupos de pesquisas em 

ciências sociais e humanas, no CLA/UFRJ (Centro de Letras e Artes, na Faculdade de 

Letras/UFRJ), em uma pesquisa sobre a linguagem de jovens. No CFCH/UFRJ (Centro de 

Filosofia e Ciências Humanas, no Instituto de Psicologia), em uma pesquisa sobre a produção 

de subjetividades. No FCC/UFRJ/Museu Nacional, no Serviço de Atendimento ao Estudante, 

SAE, em atividade de estudo sobre o acervo do Museu, e monitoria de grupos de alunos da 

educação básica que visitam o Museu. No CCJE/UFRJ (Centro de Ciências Jurídicas e 

Econômicas/UFRJ, na Faculdade de Administração e Ciências Contábeis) em pesquisa sobre 

uso de materiais sustentáveis, como o uso da fibra de bambu na construção civil e em outras 

aplicações.  Na FIOCRUZ (no Departamento de Ciências Sociais e na Escola Nacional de 

Saúde Pública), em pesquisas sobre a adesão ao tratamento dos pacientes com hanseníese;  

sobre o uso de drogas ilícitas e infecção por HIV; sobre mulheres e infecção por HIV. Estas 

pesquisas estão colocadas, neste trabalho, no campo das ciências humanas e sociais porque os 

jovens entravam em contato direto com os sujeitos da pesquisa em situações de entrevista ou 

acompanhavam o pesquisador em atendimento ambulatorial aos pacientes sujeitos da 

pesquisa, além disso, os estudos tinham, pelo relato dos jovens, um caráter atitudinal.    

 Quanto às profissões dos pais o Apêndice B mostra que é bastante diversificado como 

se poderia supor, por princípio, em uma escola pública. Lá estão duas mães empregadas 

domésticas, e estão também dois pais professores universitários. Duas mães estão 

desempregadas, três pais com formação superior não trabalham em sua área: um formado em 

engenharia atua como corretor de imóveis; outro, arquiteto trabalha como engenheiro; um 

terceiro, graduado em Administração e Contabilidade, no Japão, trabalha no Brasil como guia 

de turismo para grupos de japoneses. Há ainda uma mãe formada em Química que trabalha 

com Informática, e uma outra formada em História, trabalhando com produção de filmes.  

Seis mães são donas de casa. Uma mãe é estudante universitária. Três mães são professoras da 

educação básica. Um pai é escritor, uma das mães é cantora profissional além de diretora de 

uma escola pública, de ensino fundamental. Em três casais, pai e mãe têm a mesma profissão: 

professores universitários e pesquisadores; comerciantes; técnicos de pesquisa no IBGE.  
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   A profissão dos pais foi citada como referência relevante para suas escolhas por 

apenas dois jovens. Um dos adolescentes que se interessa por Informática cita a mãe como 

uma profissional entusiasmada desta área. Ele atribuiu seu interesse ao convívio com ela, e 

aos estímulos que também recebeu do pai. O segundo jovem, filho de pais professores 

universitários e pesquisadores, fez sua escolha profissional no campo de estudos dos pais, 

embora discrimine uma área de interesse pessoal que não coincide com a dos pais. Apenas um 

dos entrevistados mencionou o irmão mais velho, já estudante de Física, bolsista de IC em sua 

universidade, como um exemplo que o estimulava a continuar seus estudos em Física ou 

Geologia. 

No Apêndice B, as profissões destas famílias não prevalece a formação universitária, e 

seus filhos entraram em contato com a produção de conhecimento, através do programa de 

iniciação científica para o nível médio. Elas não constituíram referências significativas para a 

escolha profissional de seus filhos, no sentido de representar o profissional que personificaria 

uma profissão.  

Retomando Bohoslavsky (1987), o processo de desenvolvimento da identidade profissional 

iniciar-se-ia com as relações com os adultos significativos com os quais uma criança convive. 

Entretanto, dois pontos devem ser assinalados: o primeiro deles é que a quase totalidade dos 

jovens, à exceção de um, informam que para seus pais é muito importante que eles 

mantenham seus estudos como um caminho para alcançar uma vida melhor. A maioria dos 

jovens não mencionam que os pais ambicionem para eles uma  certa profissão. Apenas uma 

das adolescentes informa que a mãe discorda dos interesses pela área biomédica que ela vem 

manifestando, pois a mãe esperava que ela estudasse Direito e que fizesse carreira no 

judiciário chegando a juíza. Um outro pai conversa com o filho sobre a engenharia, mas não o 

pressiona para mudar sua escolha que vai da Medicina à Geografia. A medicina seria uma 

escolha de infância, em função do grande apreço que sentia pelo médico da família. Era uma 

figura bondosa, paciente, um modelo para ele.  O segundo é o fato de poucas famílias 

declararem para seus filhos sua expectativa por uma profissão, o que será retomado 

posteriormente. Os jovens informaram que suas famílias lhes dizem que podem escolher a 

profissão que desejarem. Os pais declarariam respeito pelas escolhas de seus filhos.  

Quanto aos bairros em que moram, em dois dos colégios, estão os alunos que moram 

mais distantes. O primeiro deles é Colégio Pedro II, unidade Niterói, onde alguns alunos 

declararam residir em outros municípios, gastando eventualmente cerca de duas horas de 
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locomoção entre a residência e o colégio. Como acontece com JVB, que mora em outro 

município:  

 
“Sim, pego um ônibus às 5h, chego aqui 6h30, 7h [...]”  

 

 Estes alunos também precisam necessariamente vir para o Rio de Janeiro onde estão 

os centros de pesquisa nos quais fazem sua IC. 

  O outro colégio com alguns alunos residindo em distancias consideráveis é o Colégio 

de Aplicação/UFRJ. A permanência nos colégios é justificada pelos adolescentes pela 

excelência do ensino que têm oportunidade de ter. Um dos alunos do CAp, que reside em um 

bairro a cerca  de 20km de distância, chegou  a dizer, quando indagado se gostava do colégio: 

           
“Então, isso é uma coisa surreal, porque para cá não basta você passar, 
você tem que passar e ser sorteado, entende? Você não é o melhor, você é o 
melhor e sortudo. Então, é uma chance enorme, ninguém pode desprezar 
[...]” (BSA)     

 

 Uma das alunas do Colégio Pedro II, unidade Humaitá, considera que o colégio abre 

muitas oportunidades para seus alunos, e ressalta a grande valorização do estudo e de ajuda 

mútua entre os alunos que circula no colégio. Ela explicita um forte sentimento de autonomia 

de estudos dos alunos em relação aos professores. São suas palavras: 

                         

“[...] é, ele [um colega] me ajuda bastante, é um gênio. Sabe eu gosto 
bastante de estudar assim. Porque em grupovocê troca informações e é 
assim mais interessante: um diz “é isso”, aí o outro vai lá  e diz “acho que é 
essa” a resposta, aí nego entende, sabe, aí  a gente chega  a uma conclusão. 
Quando a gente fica com muita dúvida mesmo aí a gente procura o 
professor.” (CMVS) 

  

 A valorização do conhecimento pelas escolas é assimilada por praticamente todos os 

entrevistados. Estudar é importante e ingressar na universidade um imperativo. Apenas uma 

jovem declara que a todo momento pensa em não fazer vestibular e justifica “Ah! Por causa 

da pressão” (SBA). As relações com as escolas serão examinadas mais à frente. 

                

5.4 Caminhos para a escolha de uma profissão 
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Aqui passam a ser apresentados os conteúdos das falas dos entrevistados sobre como  

refletem sobre o processo de escolha profissional pelo qual estão passando, identificando as 

relações que nele vêm estabelecendo. Os jovens relatam como estão vivendo a escolha 

profissional e que elementos são relevantes para eles.  Para analisar estes relatos os autores 

estudados se impõem. A concepção de Bohoslavsky (1987) sobre a escolha profissional como 

um processo de desenvolvimento do conjunto de relações que vão sendo estabelecidas em 

espaços e tempos diferenciados, desde a infância e ainda a análise de Dufour (2008) sobre a 

subjetividade contemporânea.  

As respostas obtidas guardam constâncias em seus conteúdos, quanto ao elemento que 

centraliza as relações estabelecidas nestes processos e por isso constituem os marcadores que 

evidenciam uma certa unidade discursiva entre os jovens. Os marcadores podem ser 

compreendidos enquanto indicativos de categorias expressivas das questões presentes no 

processo de escolha profissional na contemporaneidade. Eles estão nas respostas às perguntas  

que compuseram a entrevista e aqui  foram agrupadas em  torno das questões “O que é uma 

profissão para você?”; “O que você acredita que tem influenciado sua escolha profissional?”;  

“O que é necessário para escolher uma profissão?”  

 

5.4.1 O que é uma profissão para você? 

 

  A questão como eles vêm uma profissão se justifica no sentido de investigar com que 

sentidos um jovem se relaciona com o tema profissão. Em suas pesquisas, como já 

vimos, Sennett (2009) estuda o quanto este sentido mudou das corporações profissionais para 

a Nova Economia, como ele indica as profundas mudanças no capitalismo a partir dos anos 

1970.  Ao responder a essa questão, os jovens apontaram três modos de ver profissão.   Os 

marcadores nesta questão foram: 

 
Profissão é fazer o que gosta 

 

Para BBG: 

 
“Profissão pra mim é aquilo que você trabalha para ganhar dinheiro, mas 
que não tem só a questão capitalista, tem a questão também da diversão. 
Você pode estar muito bem num trabalho chato e ganhando muito dinheiro, 
sendo muito remunerado. Isso eu não quero. Eu posso ter um trabalho bem 
legal e não ser muito remunerado, mas pelo menos vou estar fazendo o que 
eu gosto.” 
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Para IOR: 

 
“[...] é algo que eu gosto de fazer e que me faz me sentir bem. Fazer coisas 
na área da Matemática eu acho algo meio surreal [...] quando eu penso o 
que eu escolhi eu sinto prazer: assim, não posso dizer que terei este 
pensamento até eu me formar porque as coisas podem mudar a qualquer 
momento, mas hoje eu digo que quero ser professora de Matemática. Várias 
pessoas da minha sala pedem minha ajuda, eu faço com maior carinho, 
maior prazer. É algo que vou me sentir bem fazendo.”    

 

Para JALT: 

 

“[...] Para mim profissão é você ter uma base, algo que você se especialize, 
seja bom naquilo. Algo que te sustente e que te faça bem, que você goste 
daquilo que você faz [...] Tem que ser algo paralelo, porque se você tem 
uma coisa que você goste demais, mas aquela atividade não te dá dinheiro 
para passar o mês, você vai precisar procurar fora outra atividade e tal. 
Não dá para a gente fazer o que gosta sem dinheiro. E o contrário é a 
mesma coisa: você pode até ganhar muito dinheiro, mas se não gosta do que 
faz, aquilo vai se tornar chato, você vai empurrar com a barriga [...] Eu tiro 
exemplo pelos meus pais: eles adoram o que fazem, ganham relativamente, 
dá para viver numa boa, meu pai ganha mais que a minha mãe e tal, mas, 
assim, eles amam o que fazem. [...] Todos na minha família fazem o que 
gostam mesmo [...]” 

 

Para ARV: 
 

 “É uma forma de você se enquadrar na sociedade, mas assim, cada um tem 
sua forma. Cada um tem uma função que vai ser escolhida por si mesmo. 
[...] Para mim, os melhores trabalhadores são aqueles que escolheram sua 
profissão por interesse. Interesse naquilo que estão fazendo, gosto por 
aquilo que fazem, entre outras razões, como por exemplo, o lugar onde você 
trabalha, em algumas situações, a remuneração.”  

 

Para ACFB:  

 
“Profissão para mim é uma área em que não necessariamente eu vá 
trabalhar, mas seria a área que eu mais gosto; [...] algo em que eu vou 
gostar de fazer, algo que me interesse.  [...] na medida do possível a pessoa 
tem que ir vendo o que gosta e o que está disposto a fazer.” 

 

Para JVB:  
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“Profissão para mim é uma atividade que você vai fazer, que vai te trazer 
sobrevivência e que você sinta prazer em fazer ou que esteja, no mínimo, em 
sua área de interesse, porque não tem nada a ver com a pessoa, às vezes por 
estar em falta  e tal, isso não  é legal de se fazer [...] Assim, sem querer me 
gabar, mas eu sou muito bom na parte de exatas e humanas, então eu fiquei 
pensando: ‘porque não faço Engenharia?’, porque assim, é realmente uma 
profissão que está em alta, é rentável, em um estágio você ganha mais de 
R$1000,00, mas mesmo assim eu abri mão porque acho que não é isso. Daí 
optei pela área de humanas”.  

Para MSMS: 

 
 “É aquilo que eu vou me dedicar pelo resto da minha vida. Vou estudar a 
viver dela até morrer [...] Acho que hoje em dia, em geral, pelo que 
converso com amigos meus aqui da escola, a visão está muito voltada para 
o dinheiro, o lucro que esta profissão vai dar. Não que eles estejam errados, 
estão certos, se preocupando com o futuro deles, mas o que a gente precisa 
fazer é uma coisa que dá gosto e não uma coisa que dá dinheiro, mas que 
você vai trabalhar  mal humorado, tratando mal as pessoas e tal. Se você 
puder unir o útil ao agradável, beleza. Mas se não dá,  opte sempre pelo que 
você gosta.”  

 

Para GFL:  

 

“Eu sinto que hoje em dia as pessoas estão considerando bem mais gostar 
ou não daquilo, né? Sei lá, não sei muito bem porque, mas tá se plantando 
essa ideia de que também é muito importante gostar [...] tá sendo plantada 
essa ideia, e as pessoas tão querendo isso. Não sei se é por isso, mas na 
minha sala de aula eu escuto falar de fazer o que gosta”.   

 

Para LYSM: 

 
“Seja lá o que eu faça eu tenho que me sustentar, mas não tenho interesse 
em... ficar milionária [...] É porque é para o resto da sua vida, né? 
Praticamente [...] Tem pessoas que ficam mais no trabalho que em casa, 
então a maior parte do tempo você fazer uma coisa que você não gosta, 
pensando no dinheiro, se torna cansativo, né? Eu quero uma vida bem 
tranquila.” 

 

            Para IMK: 

 

“Profissão pra mim é uma coisa da pessoa; que a pessoa gosta e quer atuar 
por toda vida [...] Sim, gostar.  Não fazer por interesse quanto a receber, 
tem que ser independente disso[...] Porque se for só para ganhar bem  e não 
gostar, você não vai atuar bem. Agora se você fizer algo que você gosta vai 
fazer com vontade.” 

 

Para LBH: 
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“Profissão é aquilo que você se sente bem fazendo; eu não consigo me ver 
fazendo algo que eu não goste. Tem que ser algo que eu goste, me sinta bem 
e que me dê uma certa estabilidade para que eu tenha as coisas que eu 
quero  e tudo o mais [...]”  

              

 

Para GFMC: 
“Não sei, eu vejo por profissão, não sei te explicar, profissão assim, o que 
eu vejo ‘Ah! O que eu quero fazer [...]’ É algo que eu trabalhando me dê 
prazer, explicar o conceito de profissão é complicado [...]” 

 

Estas falas representam aqui uma parte significativa dos jovens: vinte e um dos trinta e 

três jovens indicam que uma profissão é algo de que se deve gostar. O gosto é uma dimensão 

afetiva peculiar, que se estabeleceria entre o indivíduo e o exercício profissional e surge como 

um imperativo contemporâneo para escolher uma profissão. Em sua análise da 

contemporaneidade, Dufour (2007) diz que um dos desdobramentos da radicalização do 

liberalismo, na pós-modernidade, foi a exacerbação do processo de individuação, pelo qual 

cada um se apresenta como uma unidade  com baixa possibilidade de estabelecer laços sociais 

com a coletividade que o refere.  O indivíduo contemporâneo em nada se assemelha ao 

indivíduo da Modernidade, do qual se esperava tornar-se sujeito de sua vida e da vida em 

sociedade, o que Dufour lamenta (2008). Pela individuação cada um teria como principal 

referente a si mesmo, seus interesses, suas necessidades, seus desejos.  E esta relação consigo 

em nada se assemelharia ao amor de si, que a filosofia moral descreveu  como necessário  à 

constituição do sujeito. Pelo contrário, o individualismo na pós-modernidade seria o resultado 

do egoísmo, sentimento compreendido por pensadores do capitalismo como a força 

primordial para o seu avanço. O egoísmo é para Dufour (2008) a melhor expressão deste 

centramento em si presente na contemporaneidade. A valorização do gosto pessoal como 

prioridade na escolha profissional, entre os jovens entrevistados, parece ser um indicativo 

deste quadro, na medida em que revela uma preocupação com o bem estar pessoal em um 

campo onde muitos outros elementos participam para a realização profissional, dentre eles 

aqueles como aponta o jovem AVR: o ambiente em que ocorrem as atividades, a 

remuneração.   

  Pode-se afirmar, concordando com as análises de Dufour sobre as subjetividades que 

emergem na pós-modernidade, que a afirmação do gosto pela profissão como o principal 

elemento a ser considerado na escolha profissional expressa um dos aspectos importantes do 
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pensamento do jovem contemporâneo no que se refere ao tema. Ele se encontra centrado em 

si, em um gosto dele mesmo pela profissão, convencido de que pela experiência prática deste 

gosto alcançaria o seu bem estar. Rompe-se assim o contrato que a Modernidade firmou com 

o mundo do trabalho, pela ordenação da ação coletiva nos setores de produção, com vistas ao 

progresso, e ao bem de todos. Era a partir desta perspectiva que cabia ao jovem encontrar o 

“seu” lugar. 

Retoma-se a formulação de Dufour (2008) para a pós-modernidade, quando ele a 

analisa como uma sociedade ego-gregária, constituída a partir da afirmação dos egoísmos de 

cada um, e cujo único compromisso é com sua própria satisfação. O mundo do trabalho com 

sua referência ao “viver junto” e produzir para o bem coletivo ficou secundarizado.  

Se a questão salarial, bandeira das históricas lutas dos trabalhadores nos dois últimos 

séculos aparece submetida ao gosto, como expressam as falas de BBG, JALT e JVB, ela 

também esteve presente como um marcador do pensamento jovem sobre profissão. 

 

Ganhar dinheiro 

 

          A concepção de profissão como meio de ganhar dinheiro também está presente em 

nosso grupo.  Pode-se dizer que ela corresponde a uma linhagem de ideias que o capitalismo 

de produção instaurou no ocidente marcadamente desde o início de século XX.  Uma delas é a 

ideia de mobilidade sócio econômica através do desempenho profissional, que associou o bom 

exercício profissional à premiação financeira, através de remunerações diferenciadas em 

prêmios, comissões, distinções salariais, até hoje fortemente estabelecidas em praticamente 

todas as economias. O capitalismo associou também a ideia de justiça às diferenças de 

remuneração em função das diferenças de desempenho.  Aquele que por seu desempenho 

profissional se destaca dos demais deve ser distinguido pela recompensa financeira.  Trabalho 

bem avaliado e boa remuneração foram para sempre associados. Pode-se dizer que profissões 

pouco remuneradas passaram a carregar em si a ideia de baixa qualidade social, no sentido de 

que não se espera de quem é pouco remunerado um bom trabalho. Alguns dos entrevistados 

expressaram a ideia de profissão associada aos ganhos financeiros que pudessem auferir. Por 

exemplo: 

 

Para HWB: 
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“Ah, eu acho que uma profissão é um trabalho, né? Algo que a gente faz 
assim, [...] uma boa profissão é aquilo que a gente gosta de fazer e que a 
gente é reconhecido, não no sentido de prestígio, mas no sentido financeiro 
mesmo, porque eu acho que uma boa profissão, não adianta nada você tá lá 
fazendo uma coisa que você gosta e não conseguir se sustentar sabe, acho 
que tem pensar nas duas coisas. Não dá para pensar esse papo de “Ah! tem 
que escolher só o que você gosta” não é bem assim, que infelizmente 
felicidade não compra comida, né?”  
 

 

Para BSA: 

 

“Profissão pra mim [...] tem que consistir no que eu gosto de fazer, com o 
que eu vou receber, vamos ser bem claros, porque toda pessoa sonha em 
ganhar bem, né? Pra ter uma boa vida, não é questão de luxo, mas de ter 
uma vida boa, que nunca precise de nada, nem de ninguém, de favores [...] 
Eu queria receber bem mas trabalhando no que eu gosto [...] de preferência 
seguir alguma faculdade que eu vou fazer. Se eu vou fazer faculdade disso, 
eu quero seguir isso; [...] porque muitas pessoas fazem a faculdade mas não 
trabalham naquilo [...]”  

            

Para MLMB: 

 

“Eu decidi que vai ser uma profissão que vai me dar rentabilidade mas 
também não vai ser uma profissão que não tem nada a ver comigo. Minha 
mãe diz que a gente se acostuma com qualquer coisa. Mas eu acho que tem 
que ter alguma coisa que você se interesse. [...] Eu vou ficar nessa: uma 
área que eu tenha um pouco de interesse. Não preciso estar apaixonada, 
mas que me dê rentabilidade principalmente.”  

  

Para GFL: 

 
“[...] Profissão? É a maneira como você vai se sustentar e ser feliz para o 
resto da sua vida. [...] a forma que eu vou me sustentar, e também seja 
aquilo que eu goste sabe, que eu fique satisfeita com aquilo, que eu escolha 
realmente de todas as opções, que eu realmente escolha a que eu mais goste 
a que mais me interesse ... pra ser realizada profissionalmente, entendeu? 
Porque eu acho isso muito importante também.”  

 

A remuneração enquanto uma prioridade com vistas ao processo de escolha 

profissional foi colocada pela minoria dos jovens. Foi frequente a associação “unir o útil ao 

agradável”, fórmula que garantiria tanto a boa remuneração como a satisfação profissional. 

Este dado foi surpreendente, considerando que nenhum dos alunos vinha de uma família 

abastada. Alguns com um dos pais desempregados, ou atuando em áreas diversas de sua 

formação acadêmica. Outros com familiares em profissões não qualificadas ou com 
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qualificação em nível fundamental.  A remuneração não ser um dos principais atrativos para a 

escolha profissional revela um novo aspecto no cenário da problemática da escolha 

profissional. Voltados para si e seus interesses pessoais, a questão financeira que desde 

sempre a revolução industrial agiu como o principal elemento de demarcação social, 

garantindo acesso a bens de consumo mais preciosos, deixou de interessar prioritariamente os 

jovens?  Falas como:  

“Imagina ganhar muito dinheiro e não gostar do que faz”(ISM);   
 
“Não fazer por interesse quanto a receber, tem que ser independente disso” 
(IMK);  
 
“Se for só para ganhar bem e não gostar, você não vai atuar bem” (ACFB);  
 
“As pessoas fazem profissões assim por dinheiro, talvez até nem gostem 
tanto do que fazem, acaba se tornando cansativo, sabe, estressante, uma 
vida estressante” (LYSM),  

 

revelam uma posição de rejeição em relação ao que seria uma esperada ambição por parte de 

jovens que vivem no universo capitalista: seus valores de acumulação e competitividade, suas 

regras de distribuição de renda, seus princípios de organização social, que privilegiam os 

grupos mais ricos.  

Por outro lado, em nenhum destes jovens surgiu uma fala contrária ao regime 

econômico. Esta posição não seria uma manifestação política, comprometida com uma outra 

forma de organização social, de coletividade, pessoal, em oposição ao de pessoas que teriam 

se rendido a uma ambição financeira  realizada através da profissão. É como se eles 

estivessem falando de um projeto rigorosamente particular, pessoal, que pudesse ser realizado 

a partir do desejo de cada um, independente das condições políticas, econômicas, sociais que 

circunscrevem os exercícios profissionais, como assinalou Naville (1975). A fala de IMK  

 
“Profissão para mim é uma coisa da pessoa, que a pessoa gosta e quer 
atuar por toda vida.”  

 

expressa bem esta apropriação do fazer profissional como um fazer realizado dentro dos 

limites de cada indivíduo, comprometido prioritariamente com ele, sua satisfação, seu bem 

estar, seu gosto pelas tarefas, rompendo radicalmente com o compromisso afirmado pelas 

profissões na Modernidade, e  que era estar a serviço de, a partir da participação em um dada 

categoria de trabalhadores. 
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   Dentre os entrevistados alguns jovens indicaram sua ideia de uma ocupação 

profissional esteja socialmente comprometida. Para MLMB, que disse  

 
“Profissão eu acho que está ligado ao trabalho. De que forma você pode ser 
útil. Do que você vai trabalhar mesmo [...]”  

 

Já para CSRM, profissão é   

 
“[...] uma coisa que eu vou fazer para o resto da minha vida, assim precisa 
ser alguma coisa que eu goste. E não é só uma coisa que eu goste, mas uma 
coisa que seja útil, porque eu não quero fazer um trabalho desnecessário 
[...]” 

 

Ainda sobre a concepção de profissão, algumas falas remeteram à concepção de 

profissão que se consolidou a partir de meados do século XIX, como colocou Sennett (2001). 

A profissão como um projeto pessoal e social, que lança o indivíduo para o futuro, tal como 

se constituiu na Modernidade, é expresso na ideia de profissão para toda a vida. 

   

É o que se faz para o resto da vida 

 

Recuperando Bauman (2001), o trabalho passou a ter uma dimensão primordial para a 

vida humana na Modernidade, quando ele assumiu o papel de conduzir a vida das pessoas. O 

trabalho com suas profissões, tecnologias, questões como a fixação das remunerações, as 

legislações próprias, gestos profissionais tipificados, modos de sociabilidade, exigências de 

formação, graus diferenciados de reconhecimento social, vai constituir o mundo do trabalho. 

Fazer parte deste mundo passa a ser a finalidade do homem moderno, o ponto para onde 

converge a educação de crianças e jovens.  É neste sentido que Bauman analisa a importância 

do trabalho como o principal eixo em torno do qual se produz a subjetividade desde a 

Modernidade. É neste contexto que as falas que seguem devem ser compreendidas, como 

expressões que atravessaram praticamente três séculos e chegam ao final da primeira década 

do século XXI.  

 

Para MSMS: 

 
“É aquilo que eu vou me dedicar pelo resto da minha vida. Vou estudar e 
viver dela até morrer [...]”. 
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Para IMK: 

 

“Profissão pra mim é uma coisa da pessoa; que  a pessoa gosta  e quer 
atuar por toda vida [...]” 

       

Para JER: 

 
“Assim é aquela coisa: ‘ai, eu vou ter que fazer isso pelo resto da minha 
vida toda’ e tal [...] Acho que esta é a pior parte de se escolher uma 
profissão. Não sei o que é uma profissão. Uma coisa com a qual a gente tem 
de se identificar  para, dependendo da área, ajudar as pessoas, se ajudar, 
não sei [...]”  

               

Para CSRM: 

 
“é uma coisa que eu vou fazer para o resto da minha vida, assim precisa ser 
alguma coisa que eu goste. E não só uma coisa que eu goste, mas uma coisa 
que seja útil, porque eu não quero fazer um trabalho desnecessário e, eu 
gosto desta área da ciência porque é um campo muito grande ainda e eu 
preciso avançar. Eu gosto de fazer descobertas, estas coisas todas.”  

 

  Para GFL: 

 

 “Profissão? É a maneira como você vai se sustentar e ser feliz para o resto 
da sua vida [...]” 

           

Nestas falas a escolha de uma profissão tem um caráter de definição do futuro e da 

vida possível nele, daí sua importância crucial. Para sempre é um propriedade definitiva, e 

contém em si a ideia de uma estrada traçada a ser percorrida. A vida ganha sentido pelo 

exercício de uma profissão, pelo pertencimento ao mundo do trabalho. Escolher uma 

profissão é um projeto da sua vida, de como vai viver sua vida, em que vai produzir ao longo 

de sua vida.  Estes jovens confirmam hoje a força que os laços construídos com uma profissão 

tiveram na história do ocidente, e de como ela ainda está presente. A questão que aqui se 

coloca é que esta ideia ainda circula apesar das profundas mudanças no cenário do mundo do 

trabalho, como apontou Sennett (2001) e foi visto no capítulo anterior. 

  Para Castel (2009) a desregulamentação que desde os anos 1970 afeta a ordenação do 

trabalho trouxe, como uma de suas principais consequências, a perda da possibilidade de 

seguir uma carreira profissional, enquanto uma modalidade de estruturação da vida. A 

automação, o ritmo vertiginoso das mudanças tecnológicas, associados à radicalização do 
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capitalismo de funcionamento virtual, aquele que se materializa nas bolsas de valores, 

transitando pelo planeta, a qualquer momento para onde o lucro pode ser maior, deslocam as 

profissões constantemente de seu eixo formador e de suas condições de funcionamento, 

produzindo um quadro de generalização que pode ser considerado como uma 

descaracterização profissional. O desemprego, o trabalho realizado à distância viabilizado 

pelas novas tecnologias, as atividades profissionais realizadas por autônomos, como 

prestadores de serviços, lançaram os profissionais em um mundo sem regulamentos claros nos 

quais ancorassem seu cotidiano. Desfiliado das condições de regulamentação social e 

profissional que marcaram o mundo do trabalho na Modernidade, das condições materiais de 

produção às questões imateriais como os papéis sociais reconhecidos por todos, e vivendo em 

um contexto que não se materializa como uma alteridade a si mesmo, um  outro ao qual ele 

pode dirigir sua capacidade produtiva, o sujeito contemporâneo  é convocado a equacionar ele 

próprio sua condição, trazendo para si a responsabilidade pela própria possibilidade de se 

colocar no mercado de trabalho, autor de sua empregabilidade. 

 É a partir de meados dos anos 1970 que a flexibilidade deixou de ser uma propriedade 

associada a materiais sólidos e passou a se constituir em uma certa qualidade profissional.  

Segundo Castel (2009), em 1983 a flexibilidade chegou a ser apresentada como uma 

conquista para os trabalhadores, marcando, para o autor, o momento de afirmação do 

neoliberalismo enquanto proposta de uma nova política econômica. A desregulamentação, 

entretanto, não pode ser considerada uma evolução no mundo do trabalho, no sentido 

moderno de evolução, algo que muda para melhor. A perda do coletivo de referência, a 

empresa, as leis trabalhistas, considerados organizadores de vida se converteu em uma 

condição de isolamento, de agravamento do sentimento de desamparo entre os profissionais. 

A cada um ficou a responsabilidade de gerir riscos e benefícios obtidos pelo trabalho no 

exercício de sua profissão.   

Para Castel (2009) este quadro se reflete junto aos jovens. A vida profissional fica 

colocada em aberto, ao sabor de exigências, cabendo a ele conduzir a si e à sua profissão.     

 Dois dos jovens entrevistados evidenciam que estão cientes desta condição:  

 

“A princípio nunca parar de estudar: fazer mais e mais cursos de 
qualificação” (GFMC),  

 
“[...] estou fazendo inglês, mas quero fazer todas as línguas que conseguir 
[...] o problema é o tempo [...]” (ISM).  
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Estas falas colocam que a concepção da profissão como um projeto de vida, como um 

modo de ser no futuro, anda ao lado de uma consciência aguda das condições contemporâneas 

para alcançar não mais uma profissão, mas um estado contínuo de adaptação às atuais 

exigências do mercado de trabalho. Para a jovem ISM, 15 anos de idade, o problema para 

atender tais exigências consiste nos limites físicos do tempo disponível para atendê-las.  

   Por outro lado, nas falas acima, sobre a importância da remuneração como critério 

necessário para a escolha de uma profissão, a escolha também pautada pelo gosto é 

reafirmada, e ainda aparece associada principalmente ao fato de que seria “para sempre”. A 

fala de GFL é certamente muito ilustrativa de uma certa mentalidade, um modo de pensar que 

vem se instalando no cenário pós-moderno, junto aos jovens, a respeito da escolha 

profissional.                 
“Eu sinto que hoje em dia as pessoas estão considerando bem mais gostar 
ou não daquilo [da profissão], né? Sei lá, não sei muito bem porque, mas tá 
se plantando essa ideia de que também é muito importante gostar, tá sendo 
plantada essa ideia, e as pessoas tão querendo isso. Não sei é por isso, mas 
na minha sala de aula eu escuto falar de fazer o que gosta” (GFL)     

  

A afirmação de que uma ideia está sendo plantada é importante, tanto no que revela 

sobre este tempo, como sobre a sensibilidade da adolescente em perceber e testemunhar que 

algo diferente está acontecendo. O que esta jovem revela sugere que há realmente uma nova 

produção discursiva em curso, compatível com a análise de Castel (1987) a respeito do 

processo de psicologização da sociedade, desde a primeira metade do século XX, e que só se 

reafirmou desde então, no qual os processos subjetivos ganharam extrema relevância social, 

centrando no indivíduo o conjunto das questões sociais, políticas, econômicas, trabalhada no 

quarto capítulo.   

 

5.4.2. O que você acredita que tem influenciado sua escolha profissional? 

 

A família foi citada pela maioria dos entrevistados como uma referência de apoio às 

suas escolhas, mas não como exemplos profissionais que os tivessem influenciado por uma ou 

outra profissão 

  

A influência da família 

 

               Para GSS: 
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“Eles [os pais] me ajudam, me incentivam, mas na questão da profissão 

não. Só meu irmão, que faz Educação Física. Ele sempre conversou comigo 

sobre a faculdade.” 

 

               Para SBA:  

 
“Não, eles dizem que sou eu que devo escolher” 

 

               Para COM: 

 

“Eles apoiam. Eles falam desde que eu era pequena que eles não iam 

interferir na questão da escolha de profissão. O que eu achasse melhor para 

mim eles iriam apoiar.” 
 

              Para MSMS: 

 

“Nem tanto pela família, apesar do meu pai sempre conversar comigo sobre 

isso. Ele sempre falou para eu ser engenheiro, mas não pegou no meu pé. 

Ele sempre foi liberal.”       
 

Para JBS: 

 

 “Minha família apoia o que eu escolher”      

 

Para TCM: 

 
“Meus pais não gostam de dar palpites. Eles falam que eu tenho que 
escolher a profissão que eu goste. Depois eles dão um palpite e eu sigo o 
palpite deles, e posso ficar culpando eles por aquele palpite caso me torne 
uma profissional infeliz [...]” 

 

Para GFL:           

        

 “Minha tia dá o exemplo do filho dela. Ele fez Engenharia Química, aí ele 
trabalha na Fiocruz. Chega cedo, sai tarde, mas ele adora, ele ama o que 
faz”. 
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Para MLMB: 

 
 “Meus irmãos não falam muita coisa. A gente fica conversando sobre tal 
profissão assim ou assada... Minha mãe quer que eu escolha uma profissão 
que me dê dinheiro. Já meu pai diz que  dinheiro é consequência e quer que 
eu siga uma profissão que eu me dê bem. Ele diz que vai ser 
responsabilidade minha e que ele vai me apoiar, mas que vai ter uma hora 
que ele não vai estar mais lá para me ajudar”.   

 

Para LBH: 

 
 “Eu acho que  a família influencia muito. Eu acho que não tem o peso que 
tinha como no passado, mas ainda tem esse peso dos pais quererem escolher 
a profissão dos filhos. Lá em casa a gente conversa de eu fazer o que eu 
gosto.”   

 

Para JALT: 

 
“[...] eu acho que a escolha profissional tem muito a ver com a família 
mesmo; a família é a base e a troca que você tem com a família, assim, é ela 
que te dá ideias não no sentido de dominar, mas de ajudar a  formulá-las. 
Você escolhe o que gosta, mas tem sempre a influência do meio que você 
vive. Então eu acho assim: se você tem uma boa base familiar, tem a 
segurança de que suas ideias estão melhor formuladas, enfim.” 

 

Apenas um dos entrevistados fez uma escolha profissional referenciado a um dos pais, 

a sua mãe. O jovem relata exemplarmente o processo de desenvolvimento da identidade 

ocupacional, como descrito por Bohoslavsky.  

 

Para BBG:  

 
 “Desde os dois, três anos que eu tenho acesso à Informática. Minha mãe 
sempre trabalhou com esta área e eu ganhei o meu primeiro Macintosh, com 
dois ou três anos de idade [...] Passei a adorar esta área [...] Eu busco cada 
vez mais ler notícias sobre a área de informática, novos sistemas 
operacionais [...]” 

 

Para uma das entrevistadas, a família influenciou pela relação que boa parte de seus 

membros mantém com as profissões escolhidas. É uma família de vários professores do 

ensino fundamental, médio e superior. 
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Para JALT: 

 

“Eu tiro exemplo pelos meus pais: eles adoram o que fazem, ganham 
relativamente, dá para viver numa boa, meu pai ganha mais que a minha 
mãe  e tal, mas, assim , eles amam o que fazem. Todos na minha família 
fazem o que gostam mesmo [...]” 

 

Segundo Dufour (2008), uma das marcas da pós-modernidade é a intensa retomada do 

lema do laissez faire que esteve na base da formulação do liberalismo.  A crença em uma 

ordenação natural da sociedade em função do jogo entre oferta e procura de produtos, de 

serviços, produziu como um de seus desdobramentos a ideia de que regulamentações externas 

ao processo seriam prejudiciais já que interfeririam em um fluxo de acontecimentos que 

naturalmente percorreria o melhor caminho. A ideia de liberdade para seguir diversos rumos 

se sustenta na crença de que o melhor caminho será alcançado em função do interesse, da 

busca de cada um. As regras são substituídas pelas negociações caso a caso, ao sabor das 

oportunidades.  

 As falas acima sobre o posicionamento dos pais mostra que a escolha profissional fica 

posta pelos pais aos seus filhos como uma questão complementar no curso de suas vidas, de 

certa forma secundária, desde que eles, os filhos estejam satisfeitos. A afirmação aos filhos de 

que lhes prestariam apoio a qualquer das escolhas profissionais que fizessem, indica que as 

famílias contemporâneas parecem sintonizadas com os estados pós-modernos, e trouxeram a 

desregulamentação para o plano da vida cotidiana, abrindo mão da função paterna. A esta 

caberia criar as condições para que seus filhos alcançassem a internalização do pensamento 

moral, através da interdição ao desejo primordial pela mãe. Ao se interpor entre o filho e a 

mãe, o pai cria para o filho a experiência da proibição, do não ao desejo pela mãe, em estado 

puro. Com isso a ação do pai abre a possibilidade de que a pulsão interditada se diferencie em 

desejos que se articularão aos muitos objetos que o cercam. A experiência de vivenciar a 

interdição paterna cria para o filho a possibilidade de se integrar no grupo social no qual vive, 

criando laços com outros objetos de afeto, o que o potencializa enquanto um sujeito de suas 

ações em consonância com a coletividade onde vive. A possibilidade de ser acolhido pela 

função paterna ao mesmo tempo redireciona o sujeito para voltar-se para o mundo à sua volta, 

estabelecendo outros laços sociais, para além do pai e da mãe, bem como lhe permite 

internalizar as regras que organizam a vida em sociedade.  

Para Dufour (2008) a família contemporânea não consegue exercer seu papel de 

provedora das condições necessárias ao desenvolvimento da subjetividade tal como estudada 
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pela psicanálise. A formação do supereu enquanto a instância capaz de viabilizar a produção 

coletiva da cultura, estabelecendo os princípios, leis, regras que devem ser admitidos como 

próprios e por esta via garantir as conquistas e a manutenção do bem comum, se mostra 

atingida pelo egoísmo incentivado socialmente. A promessa de liberdade para escolha 

profissional como aceitação incondicional da manifestação do querer, na verdade oculta a 

labilidade da função paterna, que se mostra impotente para intervir na vida de seus filhos, 

realizando a necessária transmissão intergeracional, responsabilizando-se por eles na medida 

em que os integram à vida da coletividade onde estão. Em uma das entrevistas a fala de uma 

das jovens expressa isto claramente: os pais temem influenciá-la pois não querem ser 

responsabilizados por um hipotético fracasso profissional que venha a lhe ocorrer. Uma das 

jovens, LBH, ao afirmar que a família tem um papel relevante na escolha profissional, 

acrescenta que com sua família a conversa é sobre escolher o que ela gosta. Aparentemente 

opostas as duas condutas familiares evidenciam que a relação permanece sendo de omissão: 

uma se negando a opinar, intervir, a outra procurando conversar sobre o que seria do gosto da 

jovem, e também sem se posicionar. 

Dois dos jovens fazem um relato que nos remete a Bohoslavsky (1987) pois ambos se 

referem à família como exemplos positivamente significativos em suas escolhas. Em um 

deles, BBG, parece claro o processo de desenvolvimento de uma identidade ocupacional. O 

convívio com a informática através de ferramentas disponibilizadas em casa, desde muito 

cedo, e através da atividade profissional da mãe, como ele menciona, parece ter pavimentado 

um caminho seguro para o jovem realizar sua escolha profissional.  Para sua colega JALT, o 

processo identitário é mais difuso, pois ocorre não com uma profissão, mas com a família, 

com uma  certa característica familiar pela qual todos gostam de suas profissões. Com isto a 

escolha de uma profissão para ela ficou associada à busca por uma atividade que lhe desperte 

o mesmo entusiasmo. Ela tem uma mensagem clara de seu grupo familiar do que deve ser 

considerado relevante em sua escolha, e se relaciona com plena aceitação, e mesmo com um  

certo orgulho  por este traço de sua família.    

Outras fontes de influência para a escolha profissional indicadas foram o programa de 

iniciação científica, os professores e o gosto por alguma disciplina escolar, constituindo a 

escola como um lugar importante na indicação de caminhos para a escolha. 

 

A influência do programa de IC 
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Para IMK: 

 

“Eu tinha escolhido  Odonto,  mas com o passar do tempo, no laboratório 
fazendo pesquisas, eu mudei para Engenharia. Minha dúvida agora é se  eu 
faço Engenharia Química, de Petróleo, qual das engenharias faço [...]”  “[a 
engenharia] Tem sim, inclusive muito incentivo da Petrobrás. Está em alta. 
É uma coisa que, saindo da faculdade, você pode prestar concurso para a 
empresa e passar [...] Influencia sim. Até porque mercado de trabalho existe 
para todas as profissões [...] umas áreas têm mais campo, outras menos [...] 
a gente tem que ser bom para conseguir um emprego [...]”  

 

Para JS: 

 

 “Eu pensava que farmacêutico  era só o cara que ficava na banca 
atendendo e tal [...] É um trabalho pelo qual eu posso me responsabilizar. A 
gente tem que estar sempre fazendo pesquisas sobre determinada planta, em 
várias estações do ano para ver  suas propriedades.  Até então eu não sabia 
exatamente o que era ser cientista. Lá no laboratório agora eu sei que 
cientista é todo aquele que se empenha, que busca respostas no campo por 
anos e anos, com perseverança [...]”  

 

Para LMG: 

  
“[...] antes do estágio do PICJr. eu não sabia o que ia fazer [...] Letras ou 
algo do tipo que a minha mãe fez, relações internacionais. Talvez Química 
ou Física ou alguma Engenharia. Eu não sabia. Daí eu fui fazer o PICJr 
para ver se era isso mesmo que eu gostava. Aí  eu gostei  de Engenharia e 
da Química. Em qualquer uma eu gostaria de trabalhar. Eu adoro Física e 
adoro Química. Eu me dou bem nas duas. Eu quero ser pesquisadora 
mesmo...você pode fazer seu projeto sozinho ou dentro de uma equipe... o 
projeto vem da sua cabeça, você pode desenvolver algo que você está 
criando e querendo descobrir [...] [o ambiente] é calmo, você consegue 
parar, pensar e analisar o que está fazendo. Não é aquela correria.”  

 

Para RMSM: 

 

“Eu percebi aqui que tem muita gente que não gosta de laboratório, mas eu 
gostei muito, sabe? Eu pretendo continuar nesta área de pesquisa [...] Eu 
achava que esta área de pesquisa era maçante, chata. Mas é completamente 
diferente. Não é rotina, você está sempre vendo algo diferente [...] Acho que 
foi meio na convivência, na prática do laboratório... Foi de tudo um pouco. 
Acho, porém, que a equipe em si influenciou mais. São pessoas muito legais, 
atenciosas, que me ajudaram bastante. [...] Até então eu pensava em 
profissão ligada a dinheiro: mas agora eu vi que tenho que fazer algo que 
você goste, senão será sempre cansativo e chato. Para mim foi isso que 
mudou: eu queria uma coisa prática, mas não rotineira. E pesquisa é assim: 
você está sempre descobrindo coisas novas, para tentar ajudar também  e 
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tal. Você procura sempre melhorar as coisas para o mundo. E também tirei 
este negócio de dinheiro da cabeça. É melhor fazer o que gosta [...]” 

 

Para MCO: 

 
“Desde a 4ª. série eu sempre gostei de ciências e sempre assistia muito 
documentário e então eu pensei em fazer Biologia que é uma coisa que eu 
me identifico. No ensino médio a gente amplia mais a matéria de ciências eu 
vi que eu gosto não só da Biologia como também de Química. Então agora 
fiquei meio na dúvida. Então eu acho que qualquer uma das duas que eu 
fizer eu vou estar satisfeita porque eu gosto das duas da mesma maneira. 
[...] Não sei bem se é influência do estágio, mas eu estou um pouco mais 
convencida que eu quero fazer Engenharia Química.” 

 

Para SBA: 

 

“Eu achei legal o projeto. Está sendo muito bom. Estou aprendendo 
bastante, sabe? [...] Eu quero ser médica [...] Eu já tinha uma coisa na 
cabeça...com o contato com a universidade o desejo só cresceu [...]” 

 

Para GNPM: 

 

“Acho que o contato lá no Museu influenciou bastante. Além do que eu acho 
que cada um tem uma facilidade com alguma coisa ou cada um tem um 
determinado interesse por determinada matéria [...] Além desta vontade na 
escola que desperta algumas matérias, foi com o papo lá mesmo [...] O que 
eu ouvi,o que eu mexi, e a conversa com eles. Foi muito importante [...]” 

 

               Para LJPV: 

 
“Aprendi muito conversando com eles [o grupo de pesquisa]. A gente 
aprende sobre a vida deles. Quando a gente começa a conversar eles falam 
da época militar, da qual eu não fiz parte, mas eles fizeram. Falam dos 
movimentos, das lutas que tiveram. Isso é sempre bom acho que aprendi 
coisas mais importantes para minha vida do que de Física. Aprendi muita 
coisa de Física também. [...] Eu evolui muito mais lá do que em casa, em 
casa eu não fazia nada.” 

               

                Para BPG: 

 
“É eu acho que é importante sim, no meu caso foi mais importante ainda, 
pra me dar segurança, me dar certeza que era aquilo que eu queria [...] 
outra coisa que eu acho importante foi que na UFRJ eu fiz contato com 
muitos professores, são pessoa assim que de uma certa forma eu tenho 
contato [...] que pode me ajudar bastante quando eu estiver lá [...]”          
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A boa relação com os grupos de pesquisa prevalece entre os entrevistados. Muitos dos 

jovens expressaram muita admiração pelos pesquisadores com os quais conviviam. Estes se 

tornaram adultos significativos que lhes apresentaram, no contexto das atividades de seus 

grupos de pesquisa, uma outra possibilidade profissional, o universo da produção de 

conhecimento.   Sete dos entrevistados afirmaram sua escolha profissional pela pesquisa em 

função do programa de IC pelo qual estavam ou tinham passado.  Os laços estabelecidos com 

os pesquisadores aos quais tiveram acesso são de admiração e estes são apontados como 

exemplos a ser seguidos. Materializaram a atividade de pesquisador para os jovens, que 

passaram a pensar em um “certo” pesquisador, com estas características, aquelas qualidades, 

como mencionou Bohoslavsky ao dizer que um adolescente não elege uma profissão em 

abstrato, mas um modo de ser profissional à semelhança de alguém positivamente 

significativo que é sua referência.   A oportunidade de conhecer e conviver com os centros de 

pesquisa, e neles estabelecer laços, abriu para alguns dos entrevistados, jovens no ensino 

médio, em sua maioria sem contato prévio com a pesquisa, um caminho para a escolha 

profissional como pesquisadores.    

 

5.5.3 A influência da escola 

 

Os exemplos profissionais em que os professores se tornam criam referências 

profissionais relevantes para os jovens.  

  

A influência do professor 

 

A influência dos professores na escolha de uma profissão foi indicada por                                

alguns dos jovens. Historicamente, os professores têm sido os adultos significativos que 

mobilizam interesses profissionais, tanto para o magistério como para os campos de 

conhecimento das disciplinas que lecionam, junto a alguns de seus alunos.   

 

Para LBH: 

 
“Eu acho que a família influencia, mas não tem o peso como no passado. Os 
amigos influenciam, mas também não tem um peso tão grande. A mídia 
influencia muito. Pelo que vejo os jovens vão fazer aquelas profissões que 
dão mais dinheiro  e nisso a mídia influencia muito porque coloca na sua 
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frente  coisas que você quer ter, quer comprar [...] e a escola tem um peso 
grande, porque é um espaço onde você discute  isso. Tiro por mim mesma: 
eu tenho ótimos professores de Português, Literatura, que me influenciaram. 
Se hoje eu estou optando por fazer Letras é porque eu tenho professores 
maravilhosos e que dão aulas maravilhosas.        

 

Para CRM: 

   
 “Desde os seis anos, se bem que eu já mudei várias e várias vezes de ideia, 
eu queria fazer Veterinária, depois algo na área de Humanas, assim coisa 
de criança, que não sabe exatamente o que quer. Até que eu tive um 
professor de Ciências que era Biólogo, que trabalhava no projeto genoma 
de uma bactéria, eu achava aquilo Muito legal. As aulas dele eram muito 
boas. Depois tive aulas de Química  e comecei a sentir que era isto que eu 
queria fazer. Desde então tenho procurado coisas relacionadas para saber 
exatamente onde me encaixo [...]”  

                  

Para IOR: 

 
“[...] quando falam de pesquisa matemática me vem à cabeça inventar 
fórmulas novas, descobrir uma coisa que ninguém descobriu e isso não é  
uma coisa que me agrade. Que eu vá querer. Todo mundo ao meu redor diz : 
vai ser professora? Tem certeza? Mesmo que eu chegue lá na frente e veja 
que isso não deu certo, beleza. O que eu não quero é ir pela cabeça dos 
outros e não tentar. Prefiro acreditar  que eu serei uma das exceções e que 
vou conseguir fazer um bom trabalho. [...] minha professora, só que ela 
dava aula para outro grupo [...] eu participava das aulas porque eu 
gostava; daí fui gostando dela, muito, e vi que era isto que eu queria.”  

 

Para ILPM:  

 

“Comecei a gostar de História no ano passado, eu odiava História [...] 
Acho que sim, foi meu professor do ano passado.”       

                

Para LMG: 

 
 “E outra coisa que eu acho que influencia muito é que eu sempre tive bons  
professores de Física”  

           

 Estas falas de valorização da escola como importante fonte de influência na escolha 

profissional parecem ir na direção contrária à representação social da escola na 

contemporaneidade. As mudanças produzidas nas relações sociais em geral, nos últimos 

quarenta anos, repercutem nas relações institucionais escolares.  Estas deveriam estar em certa 

harmonia para cumprir seu papel social, estruturado no auge da Modernidade como o lugar 
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social de transmissão do conhecimento formalmente produzido. Dentre estas relações está 

especialmente a relação professor aluno, que se materializa pela perda da assimetria em que 

esteve pautada até meados dos anos 1940, e estendendo-se maciçamente a partir de 1970 

segundo Blais, Gauchet e Ottavi (2008). Para os autores foi a crítica ao autoritarismo  

explicitada em meados de 40 que criou as condições para as novas pedagogias que vão 

colocar o foco da educação no bem estar do aluno, em sua atividade, atingindo a disposição 

dos postos ocupados por professores e alunos. Ocupando o lugar do saber nas relações 

institucionais da educação formal, o professor tem sido confrontado por alunos, pais e 

governos pela ideia de que o conhecimento estaria disponível a todos pela internet, 

equiparando a todos no que se refere ao acesso ao conhecimento.  

A posição dos professores também tem sido atingida pela educação à distância, que se 

organiza com base na disponibilidade do aluno para acessar softwares de ensino de 

disciplinas, frente a um computador, longe das trocas interpessoais presenciais que as salas de 

aula de aula, os encontros nos corredores, nos pátios das escolas oferecem.  

  Para Dufour (2005a), na pós modernidade, a escola vem sendo instada a perder seu 

papel de protagonista na transmissão de conhecimento, colocando-se antes como uma 

instituição de acolhimento às crianças  e jovens. Nesta nova missão social os jovens são 

preservados de situações que os constranjam, como a obediência a regras disciplinares 

necessárias ao funcionamento escolar. Rompido o contrato de transmissão de conhecimento 

como atividade principal, deixa de haver, na perspectiva de Dufour (2005a, p. 141) o processo 

educativo em si. Para o autor isso ocorre justamente no momento em que se realizam as 

promessas da Modernidade de educação como um direito de todos. Este é o quadro geral da 

educação: os atos de indisciplina e de dificuldades em se ajustar às rotinas escolares resultou 

em uma prática já muito disseminada nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, 

acrescenta-se, que é a ampla administração de Ritalina, droga tranquilizante, introduzindo a 

medicalização nas rotinas educacionais de crianças e adolescentes, segundo Dufour (2008, p. 

145).  

  Os jovens acima revelam ter tido a oportunidade de viver uma condição escolar 

favorável à experiência da transmissão de conhecimento por parte de seus professores e que 

se beneficiaram deste processo. E aqui se impõe retomar a breve apresentação que já foi feita 

sobre as escolas nas quais estudam, que são marcadas e reconhecidas pelo ensino de alta 

qualidade. Mediados por uma relação orientada em torno do conhecimento, estes alunos 
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confirmam que os professores podem ser os adultos frequentemente mais significativos para 

crianças e adolescentes, além daqueles com os quais elas conviviam em suas famílias. 

  A importância dos professores para os alunos, uma relação complexa, que inclui as 

dimensões afetiva, cognitiva e social é então crucial. São adultos e profissionais de 

magistério, ao mesmo tempo em que representam um campo de saber, o que amplia muito 

suas possibilidades de atuação junto aos alunos. Eles podem vir a ser objetos de identificação 

para seus alunos, o que historicamente constituiu um dos caminhos trilhados por jovens, 

quando da escolha profissional.  

   

A influência do gosto por certas disciplinas escolares 

 

Para ILPM: 

 
 “Eu acho que profissão é assim: quais as matérias que eu gosto e quais eu 
não gosto. Como eu fiz, por exemplo. Odeio Matemática, tchau. Não gosto 
de Biologia, Química e Física, tchau. Vi que me dou bem em História, 
Português, Francês. Daí você vai logo as áreas de trabalho em que estas 
matérias se encaixam.”        

 

Para IMK: 

 

“Eu acho que a gente descobre na escola; você gosta de exatas ou de não 
exatas. Daí você começa a pensar nos cursos de cada área. Conversar com 
pessoas de diversas áreas também ajuda.” 

 

Para MLMB: 

 

 “Muita coisa. Eu gosto muito de coisas que envolvem corpo e dança. Gosto 
de Sociologia, gosto de Filosofia, mas também gosto das áreas exatas como 
Matemática e Física. Também gosto de ter um pano de fundo, sabe. Me 
situar. Então basicamente História e Geografia. Então eu gosto um pouco 
de tudo” 

 

Para GFL:               

 
“Olha o que eu tenho definido as matérias que eu gosto, as que eu mais 
gosto são Matemática, Física, Biologia e Artes Cênicas, são as que eu mais 
gosto e Artes Visuais também. Aí eu pensava em juntar todas elas numa 
[profissão] só, mas não dá [...] Aí pensei em fazer Engenharia, mas não sei 
se vou aguentar até o fim.” 
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As falas acima indicam possibilidades para que a afinidade com as disciplinas possa 

ser concebida como um dos caminhos para a escolha profissional. Para as duas primeiras 

jovens esta afinidade é um indicativo claro sobre a direção profissional a tomar. Há nestas 

falas a manifestação de uma visão pragmática no sentido de encaminhar uma solução rápida 

com base em dados que elementos rigorosamente subjetivos, como o gosto por uma dada 

disciplina escolar, são transformados em objetivos, pela forma clara como se colocam para 

estas jovens. Em contrapartida as duas últimas entrevistadas demonstram uma relação 

indefinida quanto a que orientação dar à sua escolha profissional com base nas disciplinas 

mais apreciadas. 

  Como visto no terceiro capítulo, para Bohoslavsky (1987) os adolescentes podem 

atravessar quatro etapas no processo de escolha de escolha profissional, de acordo com sua 

maturidade. As falas das jovens acima sugerem que pelo menos três destas etapas estão 

presentes. Há uma fala sem conflito diante da própria amplitude de afinidades, na qual nada 

ainda está para ser abandonado. Em outra das falas, a adolescente se aflige diante de sua 

própria imprecisão, e reluta em lidar com as perdas que necessariamente precisam ser vividas 

ao realizar uma escolha. Este quadro sugere o que o autor nomeou como dilemática. E duas 

das jovens se mostram na etapa mais amadurecida, à qual o autor chama de problemática, 

quando o jovem se relaciona com os elementos com os quais convive, orientando sua escolha 

em decorrência deles.  

As disciplinas escolares são os principais elementos que compõem os currículos 

escolares. Sua inclusão, assim como a forma como são incluídas nos currículos (em que 

momento do percurso escolar, com que carga horária, qual a relevância da disciplina no 

sistema de avaliação) estão no plano das decisões de políticas educacionais. Estas políticas 

refletem as principais questões que atravessam os grupos sociais, e correspondem a interesses 

econômicos, políticos, culturais, entre outros.    

Consideradas a partir do olhar deste estudo, a importância das disciplinas escolares 

ultrapassa finalidades eminentemente educativas, enquanto recursos para transmissão do 

conhecimento socialmente produzido. Como se posiciona GFL elas são oportunidades de 

conhecimento de uma área importante da sociedade e do momento histórico, político, cultural, 

no qual está inserido o jovem.  

                 
“Ajudam, o contato da gente com as matérias, quanto mais matérias eu 
acho mais legal, você conhece novas, vai conhecendo novas matérias, 
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porque tem matérias que você não conhece, e não tem como saber se você 
gosta ou não, sei lá, essa oportunidade eu acho que só o colégio te daria, 
tem a experiência dos professores [...]” (GFL) 

  

  Através das disciplinas escolares os jovens acessam planos de organização social onde 

suas vidas transcorrem, políticas de desenvolvimento científico, áreas priorizadas, 

possibilidades de desenvolvimento de algumas profissões, surgimento de outras. Para as 

jovens entrevistadas, as disciplinas escolares foram caminhos para sua escolha profissional, 

ou são pelo menos referências disponibilizadas pelas escolas sobre o mundo do trabalho. 

 

5.4.4 Quais seriam condições para realizar uma escolha profissional?  

 

Foram identificados alguns marcadores. Eles são: 

 

para escolher é necessário uma visão madura, amadurecimento, amadurecer 

 

Para JVNS:  

 

“Eu acho que é, porque pra chegar a ter uma certeza, você tem que se 
perguntar isso milhares de vezes, eu acho que com 17 anos [...], pra 
conseguir saber com tanta certeza o que eu vou fazer, porque meus colegas 
não tem, muitos não tem, eu acho, que com 16, 17 anos a visão não tá 
madura o suficiente para determinar o que você quer [...]” 

          

para escolher é necessário viver a realidade profissional, experimentar, conviver 

  

Para JVNS: 

 

“Eu acho que [...] tem que viver aquilo algumas horas. Por exemplo, eu fui 
ao plantão [de um hospital], eu vi que aquilo ali é o que eu quero. Quer ser 
engenheiro, tá bom, então vai pra um escritório, vai numa obra ver como é 
que é, quer ser policial [...]”.    

 

Para LJPV: 

 

“É identificar o que agente gosta de fazer  e pensar a questão do mercado 
de trabalho, que também é essencial. Na verdade eu não sabia muito bem o 
que eu queria mesmo. Acho complicado falar sobre essa questão. A gente 
nunca teve a experiência de trabalhar. Sem trabalhar não dá para saber se 
gosta ou não [...]” 
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para escolher é preciso procurar informação, conversar, pesquisar na internet 

  

Para JALT: 

 

“Às vezes jogo na internet coisas do tipo Psicologia e Produção de 
Subjetividade Psicologia e Sexologia e vou agregando conhecimentos; ou 
pergunto pro meu pai, que também é minha fonte de informação. Minha mãe 
também é uma fonte de pesquisa. Meu pai é mais antenado com as coisas”    
 

Para escolher é preciso conhecer a profissão, o curso 

 

Para GFMC: 

 

“[...] Em termos sim, porque para eu fazer aquilo eu tenho que saber o que 
é; se eu não sei, vai que eu faço, sou formado e vejo que perdi todo este 
tempo; diante disto estou preocupado sim” 

 

Para HWB: 

 
“Eu assim, ainda não tenho uma área que eu pense, mas eu gosto muito da 
parte da psicologia clínica assim, e gosto de psicopedagogia né? Acho que 
seria uma forma de continuar envolvida com escola, que é uma coisa que eu 
gosto [...] assim, eu não me imagino muito ainda na profissão eu imagino na 
faculdade mesmo, eu imagino várias matérias assim, eu fiquei  lendo a 
grade, várias matérias que eu fiquei com muita vontade de fazer,aprender 
[...] eu vi a grade de todas, eu gostei muito da grade das três: UFF, UFRJ, 
UERJ.”  

 

Para MSMS:  

 
“Desde pequeno eu sempre quis ser médico: assim legal, inteligente. Com o 
passar do tempo eu vi que era um lugar frio; as pessoas morrem  e está tudo 
bem e tal. Queria trabalhar com algo mais caloroso...Uma vez eu dei uma 
lida no Código de Ética deles [dos médicos] e eu li uma frase tipo “não 
demonstrar emoção e tal [...]” Assim, não dá para demonstrar emoção... eu 
acho que se no 3º. ano eu optar por Medicina eu vou ser um médico bem 
diferente [...] Sim, igual ao Dr. Carlos, ele é pediatra [...] ele me dava 
pirulito, contava piada.”      

    

Para LMG: 

 
“Eu acho que o que facilita é você conhecer o curso ou a área [...]”  
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para escolher é preciso considerar a remuneração, o mercado de trabalho 

 

 

 

Para GFMP: 

 
“Quando eu penso em profissão penso em dinheiro” 

    

Para JALT:  

 

“Eu acho que  a Terapia Sexual vai me dar boa remuneração. Agora Artes 
Cênicas eu não tenho segurança. Tem Muita gente boa e é um pessoal que 
ganha pouco. É um trabalho bonito, árduo, trabalha  aos sábados e 
domingos, para aparentemente ter pouco retorno financeiro. Gosto demais 
mas não dá para fingir que não tem esse lado financeiro. É por isso que eu 
fico insegura e coloquei Artes Cênicas como segunda opção.”      

 

Para GFMC: 

 

“Porque além de eu gostar de exatas, gosto e sou bom aluno em 
Matemática, é uma área que está crescendo bastante. É uma área que você 
tendo qualificação e critérios que o mercado exige, é uma area boa. [...] 
Existem ofertas de emprego, de vaga, mas as pessoas não alcançam aquilo  
e às vezes são coisas mínimas, do tipo saber um  idioma, ter o ensino 
superior” 

 

Para JVB: 

 
“[...] Conversei com o pastor da minha igreja, sou evangélico, E ele me 
falou que eu poderia ser professor universitário na área de Direito. Mas 
assim, eu acho que trabalhar em Educação é muito complicado. [...] Os 
salários, você vê [...] um técnico judiciário só tem o nível médio e ganha 
bem mais que um professor que tem  que estar o tempo todo estudando, se 
aperfeiçoando, o trabalho nunca acaba no colégio. Vejo pela minha mãe; 
ela leva prova para casa para corrigir e tal. E trabalha muito planejando 
aula. É mestrado, especialização e tal. O professor não é valorizado.”  

 

Para LJPV: 

 
 “O geofísico faz em geral análise do solo...interessa à Petrobrás e às 
petrolíferas. A Petrobrás dá verba á UFF para o laboratório de geofísica. 
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Na verdade [...] eu quero fazer uma coisa que as pessoas não estão 
acostumadas a fazer [...] dizem que é  um mercado de risco, fazer algo que 
está crescendo [...] pelo que me falaram o mercado está precisando disso. A 
própria universidade precisa de profissionais desta área”. 

 

 

 

Para ISM: 

 

 “[...] Eu acho assim uma pessoa que tem só um idioma  e a outra que tem 
cincovai se sobressair melhor [...] O mundo é competitivo, por isso temos 
que dar o nosso melhor. Vou me dedicar bastante para que eu tenha uma 
condição de vida para mim e para meus pais no futuro.” 

 

Para BSA: 

 

“[...] Porque não pode parar nunca, porque o mercado não para, as pessoas 
não param. Se você para, você está indo para trás. Eu não posso parar, eu 
tenho que evoluir. Vê a tecnologia, se você parar com a tecnologia  [...] hoje 
em dia  quem não tem um celular não é  considerado ser humano. Email, 
quem não tem email não é considerado,  não é um ser humano, 
praticamente. [...] Você não pode parar nunca. Tem que estar sempre 
estudando. É esse meu objetivo.”  

 

 Sobre as condições que favoreceriam o processo de escolha de uma profissão há uma 

clara tendência entre os jovens: conhecer e se relacionar com a remuneração da profissão 

escolhida, e considerar aspectos do mercado de trabalho. Este aparece como uma entidade, 

como o analisam Castel (2009) e Sennett (2001), com uma dinâmica própria, exigindo dos 

que se colocam sob suas condições para participação um incessante e veloz processo de 

mudança. Há uma certa lógica que equipara qualificação profissional com quantificação, 

como demonstram a busca de mais cursos de línguas, mais cursos de especialização, mais 

cursos [...]   

Importante também é procurar informações sobre a graduação, indo até as grades 

curriculares dos cursos nas universidades, ou ao código de ética da profissão desejada, 

procurar informações na internet, junto a familiares, e ter tempo para amadurecer.  

 Para Castel (2009) a relação que os jovens têm com o trabalho não é a mesma que os 

trabalhadores das gerações mais velhas em atividade desenvolvem. Eles ainda não fazem 

parte das regras do jogo do mundo do trabalho, mas as antecipam, refletindo suas questões 

mais pregnantes. O autor registra que as novas gerações se relacionam de forma diferente das 
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que as antecederam, com o mundo do trabalho. Esta diferença pode ser atribuída 

principalmente ao fato de que, frente ao quadro contemporâneo que compõe o mundo do 

trabalho – forte desemprego, precarização quando há emprego, as mudanças que vieram 

associadas á ideia de flexibilidades, paira sobre eles um clima de incerteza a respeito de suas 

trajetórias profissionais.  

A população jovem certamente é o grupo que sofre imediatamente as mudanças de 

regras que se fazem no trabalho. Desdobramento do neoliberalismo, a desregulamentação do 

trabalho trouxe para todos, e principalmente para o jovem, um quadro de desamparo, ficando 

ele o responsável por sua trajetória profissional, sem os recursos de proteção trabalhista que 

foram conquistados desde a revolução industrial. Os indivíduos são colocados como 

condutores de sua vida profissional sem que tenham conhecimento prévio das condições de 

trabalho em que vão realizá-la, pois aparentemente tudo dependerá essencialmente de como 

ele vai funcionar e não das condições de trabalho oferecidas. Para Castel (2009) esse quadro 

agrava significativamente para aqueles jovens com menores recursos pessoais de formação, e, 

portanto, com menores possibilidades de disputar um espaço no mercado de trabalho.  

  Ainda segundo o autor, e concordando com Bohoslavsky, os jovens constituem sua 

primeiras representações do trabalho a partir da família e da escola. O quadro de 

desempregos, de pais deslocados para trabalhos diversos de suas formações acadêmicas, e 

frequentemente da insatisfação de seus professores, traz para os jovens o desejo de não repetir 

estas trajetórias, o que os leva a almejar e a se impor, frequentemente, ampliar seus estudos, 

permanecendo na condição de estudantes, que almejam uma condição profissional melhor.  

Discutindo se o quadro atual em que se apresenta o mundo do trabalho, laboriosamente 

construído desde a Revolução Industrial, na Inglaterra, hoje em pleno processo de 

descaracterização de seus valores e princípios, foi suficiente para produzir descrença por parte 

dos jovens contemporâneos quanto ao seu futuro profissional, ou se, pelo contrário, contribuiu 

para o desenvolvimento de uma certa cultura de precarização social, que deixaria os jovens 

indiferentes ao seu futuro profissional, o autor  argumenta que a atitude dos jovens vai 

depender dos suportes sociais que receber quanto ao tema trabalho.  

O estudo de campo aqui realizado apresentou adolescentes que não manifestam 

indiferença ou descrença quanto ao seu futuro profissional.  As falas revelam que eles, em sua 

maioria, estão em processo de busca, e bastante sensíveis ao mundo ao seu redor. A atenção 

às exigências do mercado de trabalho não são fantasiosas. Elas correspondem sim a uma 

mensagem cotidianamente transmitida por órgãos governamentais, pelo setor privado, por 
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educadores e consultores na área de Recursos Humanos sobre a necessidade de contínua 

atualização. 

  Programas governamentais de educação contínua, universidades corporativas no setor 

privado, o apelo constante à inovação tecnológica pela oferta de novos modelos dos mesmos 

produtos, e mesmo novos produtos, alcançam seus objetivos participando, sendo assimilados 

pelas jovens subjetividades destas novas gerações.  Eles demonstram aceitação deste quadro, 

indicam que convivem com ele. Se não há uma apreciação favorável ao mercado, uma 

confirmação de sua adesão à lógica que para eles é apresentada como ‘natural’, por outro lado 

não houve nenhuma fala em oposição, ou mesmo ressentimento.  A exacerbação do mercado 

como um regulador das vidas profissionais, e o deslocamento para cada indivíduo do papel de 

provedor de sua empregabilidade, oculta a ausência de um efetivo projeto de 

desenvolvimento educacional e social gerido por um estado comprometido com melhores dias 

no futuro, para todos.  

Na contemporaneidade, o deslocamento do foco do olhar para cada indivíduo, em 

lugar dos espaços institucionais, e das relações estabelecidas entre ambos, indivíduos e 

instituições, reencontra um outro indivíduo, o  do início do século XX. Visto como portador 

de qualidades capazes de atender a demandas específicas de trabalho, este indivíduo deveria 

ser descoberto, prognosticado em suas aptidões para esta ou aquela profissão. Dele se poderia 

esperar melhor desempenho, se fosse bem orientado. Ao indivíduo atual, na pós-modernidade, 

não se pergunta quais seriam suas aptidões, pois já não há um espaço profissional nos setores 

produtivos que ele possa ocupar, dentro do lema “colocar o homem certo no lugar certo”. 

Apenas um dos jovens entrevistados mencionou a necessidade de compatibilizar 

características pessoais com a profissão a ser exercida. Hoje as exigências postas aos 

trabalhadores já não giram em torno do cumprimento das promessas de suas características 

pessoais mensuradas por testes, mas habilidades que eles devem desenvolver estando atentos 

as demandas do mercado. As respostas obtidas nesse estudo evidenciam o quanto eles se 

mostram sensíveis à sociedade em que vivem sua juventude 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os estudos teóricos e o estudo de campo nos trouxeram até aqui a possibilidade de 

tecer algumas reflexões sobre aspectos relevantes da problemática presente nas escolhas 

profissionais feitas pelos jovens hoje.   

Dos primeiros pode-se percorrer, nos limites desta proposta de trabalho, o longo 

caminho dos sentidos que o trabalho, enquanto atividade humana teve desde a antiguidade.  

Diluído inicialmente nas tarefas próprias á sobrevivência, ou ações com a finalidade de 

manutenção da vida cotidiana, o trabalho veio ganhando sentidos que lhe são próprios. Com 

Neffa, Sennett, Castel e Bauman percorremos os sentidos que foram registrados desde 

narrativas mitológicas.   

A tradição que dividiu trabalho em duas categorias, manual e intelectual, até hoje 

orientando todas as relações que se estabelecem em torno do tema, plasmou como seu sentido 

mais longevo o castigo, o qual se modificou em trabalho escravo. Aos povos dominados o 

trabalho. E este era manual, mais pesado, mais difícil de suportar fisicamente. De trabalho 

escravo, cuja marca era a dificuldade física, até constituir-se em ofícios artesanais, 

organizados e protegidos por corporações profissionais, foi uma mudança socialmente 

expressiva.  

O trabalho manual ganhou uma dimensão qualitativa, onde a perícia profissional 

(SENNETT, 2009) era reconhecida como trabalho qualificado, e alcançada pela longa 

formação junto aos mestres, pela dedicação, pelo esforço. Forja-se nesse momento uma 

relação identitária entre o homem e o trabalho. O mestre encarnava o que melhor poderia ser 

feito no seu campo de trabalho. Ele emprestava ao seu trabalho sua performance, seu modo de 

fazer, seus gestos, sua cognição sobre qual seria o melhor produto, a melhor maneira de 

realizá-lo, criando um padrão de realização, um padrão profissional, frente ao qual se 

classificavam os desvios ao padrão como indesejáveis.  O ofício acompanhava o mestre ao 

longo de sua vida. Era uma atividade para toda a vida.  Este sentido para o trabalho se 

fortalece profundamente na Modernidade, quando se associa às ideias de Progresso e de como 

ele poderia ser alcançado através dos projetos.   Os mestres e suas oficinas sucumbiram á 

revolução industrial (CASTEL, 2005) e à nova organização do trabalho humano, no 

capitalismo industrial. 

  Com suas fábricas, com o seu “chão de fábrica”, uma representação da realidade 

cotidiana do trabalho nas fábricas, e conduzido por uma dinâmica que se torna 



154 
 

 

 
 

progressivamente distante dos trabalhadores, ainda que não pudesse existir sem eles, o 

capitalismo industrial trouxe para o trabalho novos sentidos. Como Bauman (2001) disse em 

A Modernidade Líquida, o trabalho tornou-se o eixo em torno do qual passou a se organizar a 

vida humana. O capitalismo industrial abriu um leque de atividades profissionais no interior 

de suas fábricas que contemplavam amplos setores sociais.  

Mantendo a divisão social do trabalho em trabalhos manuais e intelectuais, ele acirrou 

estas diferenças e abrigou a todos em seu interior. As fábricas convocaram se trabalhadores 

para serviços tipificadamente manuais, e que no século XX ganharam a classificação de 

trabalho não qualificado, passando pelos setores intermediários com diversos níveis de 

formação escolar e profissional, até os dirigentes, cujo papel profissional se afastava de suas 

formações originárias para encarnar o poder decisório na fábrica.   O vínculo com a fábrica 

através do emprego, significou obter e assegurar os recursos financeiros para a manutenção da 

vida cotidiana, e trouxe também, por hipótese, a possibilidade de aceder do trabalho manual 

ao trabalho intelectual. Este mecanismo de progressão interna passou a representar progresso 

pessoal, maior qualificação pessoal, prestígio social, tornando-se um ideal que se dissemina 

de tal forma no século XX, que a escolha de uma profissão não poderia deixar de ser feita 

desconsiderando esta possibilidade.  

Uma profissão para sempre, “para o resto da vida”, como extensão de sua forma de 

ser, e “entrar em uma boa empresa” para ali desenvolver sua vida profissional, podem ser 

considerados dois dos principais sentidos que o trabalho assumiu para os indivíduos a partir 

da Modernidade. As tensões que passaram a fazer parte da vida dos jovens desde então, são 

conhecidas por todos. Escolher uma profissão, pesquisou Bohoslavsky (1987), é, afinal, 

escolher um modo de ser no futuro, um modo de ser como adulto. Impregnada por estes 

sentidos, a escolha profissional se transformou em um momento chave para os jovens, como 

tão claramente explicitou o jovem Marx em sua dissertação.  

Pode-se dizer que a intensa industrialização que ocorreu na primeira metade do século 

XX fortaleceu o imaginário que desde o século XIX associava a emancipação do indivíduo ao 

Trabalho, constituindo-o em sujeito, coincidindo ambos como formas autonomizadas do 

contexto social e econômico que constitui o mundo do trabalho. Apenas a crença na 

autonomia do sujeito que escolhe uma profissão e na sua capacidade de cumprir os 

compromissos daí derivados pode explicar o campo de tensões em que se transformou a vida 

dos jovens por ocasião de dizer “o que escolheu como profissão”. 
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Entretanto na segunda metade do século XX adveio o processo de mundialização  das 

economias capitalistas, o que trouxe  grandes mudanças, econômicas, sociais, políticas,  que 

autores como Sennett (2001) e Boltansky e Chiapello (1999),  e a tríade escolha profissional, 

emprego em boa empresa e tempo para desenvolver  a carreira ao longo da vida se desfez. O 

novo capitalismo, ou o capitalismo flexível vai deslocar inteiramente as pontas do triangulo 

que lhe diziam respeito: bons empregos e tempo para nele desenvolver uma carreira. Como já 

vimos as radicais mudanças trazidas pelas tecnologias digitais se associou a uma expressiva 

mudança de rumos na relações de trabalho capitalistas. Como Boltansky e Chiapello (1999) 

dizem a reestruturação do capitalismo atingiu todas as relações econômicas e sociais, dos 

investimentos em novas tecnologias, às negociações fiscais, atingindo especialmente as 

relações com os trabalhadores. Postos de trabalho não cessam de ser extintos, a reengenharia 

representou a redução de cargos, a extinção de planos de cargos, pelos quais os empregados 

podiam antever suas possibilidades futuras. O advento do trabalho por equipes que se formam  

a cada novo projeto de trabalho, a individualização dos salários, o subemprego como forma 

provisória de sobrevivência, criaram um quadro onde a escolha de uma profissão não pode 

transcorrer da mesma forma. Empregos, carreiras profissionais são referências a cada dia 

menos presentes no cotidiano dos jovens.  

Através das respostas dos jovens entrevistados pode-se acompanhar como estão se 

colocando estes jovens frente às relações econômicas que os cercam, embora em muitas de 

suas repostas ainda se faça presente o ideal de uma profissão como algo para “toda a vida”. 

Como vimos no quinto capítulo entre os sentidos de profissão, para alguns jovens uma 

profissão é algo para toda vida. Esta resposta indica que se eles não sabem exatamente definir 

o que seria uma profissão sabem de seu papel como fio condutor de suas vidas. O ideário 

moderno se não está presente na maior parte das respostas, se mostra ativo, no entendimento 

deste trabalho. Para nenhum dos entrevistados parece visível uma dificuldade em seguir uma 

carreira, embora um deles tenha explicitado em que deseja trabalhar na profissão para a qual 

se formará.  Para outros jovens uma profissão é o meio para ganhar dinheiro, mas apenas um 

deles indicou o ideal do enriquecimento: “quero começar como dono de uma loja, quero ser 

como Bill Gates”. Uma boa parte dos jovens responde que não aspiram o enriquecimento 

através do exercício profissional,  e indicam que desejam ter uma vida confortável ou com a 

independência financeira assegurada.  Para um deles “Quero distância do dinheiro”.  

 Guimarães (2005) ao analisar dados obtidos na pesquisa nacional Perfil da Juventude 

Brasileira, conduzida pelo Instituto Cidadania, em São Paulo, sobre a juventude brasileira, 
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identifica o trabalho no centro das preocupações dos entrevistados. A autora encontra três 

sentidos para o tema do trabalho junto aos jovens: enquanto um valor, enquanto uma 

necessidade e como um direito. Para o trabalho como um valor foram obtidos modestos 6%, 

inferidos a partir da escolha da alternativa dedicação ao trabalho, em uma lista onde também 

constavam solidariedade, respeito às diferenças, igualdade de oportunidades, entre outras 

cerca de dezoito possibilidades de resposta à pergunta sobre os valores mais importantes para 

uma sociedade ideal, Entretanto ao serem indagados sobre seus interesses e preocupações, 

26% das respostas apontam o tema da segurança, e 30% dos entrevistados indicam o 

“desemprego” como o principal problema da nação.  Para Guimarães (2005) embora o 

trabalho não mobilize exatamente sentimentos éticos entre os jovens, ele se faz intensamente 

presente, pela possibilidade de sua falta.  

                           

"Diria 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." 
(GUIMARÃES, 2005, p. 159). 

 

Ainda segundo a autora o sentido necessidade é atribuído por um extenso percentual 

de entrevistados. Quanto à ideia de direito, são os jovens que já trabalham que atribuem este 

sentido ao trabalho. Quando indagados sobre os direitos juvenis, maciçamente respondem: 

“Educação”.   

Ainda tendo o desemprego como uma barreira ao desenvolvimento no futuro, os 

jovens e concordando com os achados na pesquisa acima, em Culturas Juvenis, Pais (2003, p. 

24) coloca  

Os problemas que, contemporaneamente, mais afectam a "juventude" - 
fazendo dela, por isso mesmo, um problema social, são correntemente 
derivados da dificuldade de entrada dos jovens no mundo do trabalho. De 
facto, a crise de emprego, que é extensiva a toda a Europa Ocidental e que, 
entre outras razões se deve ao baby boom posterior à Segunda Guerra 
Mundial, tem afectado principalmente os jovens. 

 

Para o autor, uma das principais dimensões nas quais a busca de trabalho insere os 

jovens é a projeção de suas vidas no tempo, através de formulação de projetos a serem 

realizados a longo ou a curto prazo. As duas possibilidades vão por sua vez orientar 

estratégias para obter e estabelecer modos de relacionamento com o trabalho. Em uma delas, 
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o jovem desloca para o futuro a busca do trabalho, frequentemente com uma perspectiva de 

mobilidade social, antecipando um processo integrador entre o presente e o futuro.  

Em nosso estudo de campo, os jovens entrevistados repercutiram, de certa forma, estes 

sentidos tratando o desemprego como algo a ser evitado se houver máxima atenção às 

exigências do mercado de trabalho. Uma forma de enfrentar esta possibilidade é recorrendo à 

Educação.   Para trinta e dois dos trinta e três jovens não há hipótese de não cursar uma 

universidade, após o nível médio. Os estudos universitários se constituíram em um recurso de 

qualificação profissional imprescindível, como também encontrou Sennett (2006). Além da 

universidade, cursos de línguas são a exigência de formação que mais lhes é clara. Não lhes 

basta mais uma segunda língua para comunicação, dizem “várias” e justificam considerando 

que quem souber mais línguas, tem mais chances no mercado. A mundialização da economia, 

e o deslocamento das economias, por múltiplos países, desde os 1970, e a divulgação das 

economias emergentes pelas mídias parece ser a referência para este pensamento jovem frente 

a sua preparação.  

Um terceiro sentido para profissão, aquele que se destacou, como já trabalhamos no 

quinto capítulo, foi o de profissão como algo de que se deve gostar. Uma das entrevistadas, 

cuja fala foi transcrita chega a mencionar “uma ideia que está sendo plantada sobre gostar 

[...]” sugere que a produção de um discurso, vinculado á problemática da escolha profissional 

que retorna para o jovem sobre si mesmo, seu gosto pessoal. É notável que á exceção de uma 

dos jovens entrevistados, nenhum dos demais demonstrou preocupação com suas 

características ou habilidades pessoais. Identificar seu gosto por uma das possibilidades 

profissionais parece ser o principal caminho a ser tomado pelos jovens ao escolher uma 

profissão.  

Nestas considerações finais reforçamos o entendimento de que a relação com o 

trabalho, através da escolha de uma profissão à qual se dedicar pautada no gosto pessoal 

expressa um elemento radicalmente novo no campo da escolha profissional. Saem de cena as 

variáveis humanas, entre elas as aptidões sobre as quais tanto se interrogou a Psicologia, e que 

traçavam um  certo destino profissional,  e entram em cena os interesses, o gosto por alguma 

atividade ou área.  

Os entrevistados indicam a escola como o espaço principal onde podem descobrir o 

que lhes faz gosto no mundo do trabalho. Através das disciplinas escolares e dos professores e 

dos jovens encontraram áreas de conhecimento e de possível profissionalização. Os 

professores citados são alvo de muita admiração: “tive professores maravilhosos, que deram 
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aulas maravilhosas”. Às vezes foram os responsáveis pela mudança em relação ás disciplinas, 

que até aquele professor eram odiadas e passaram a ser queridas. Uma das jovens coloca que 

o lugar para entra em contato com a diversidade de conhecimento produzido é a escola, que 

deveria ter em seu currículo mais disciplinas. Mediado pela escola, o contato com os 

pesquisadores no programas de IC dos quais participaram foi relatado por todos como tendo 

sido experiências pessoais de muita aprendizagem para a vida, além dos conhecimentos sobre 

as pesquisas que acompanharam. Os contatos na IC produziram ainda algumas respostas de 

descoberta de que não gostaram da atividade de pesquisa. Para alguns dos entrevistados, pelo 

contrário, foi uma descoberta que ajudou a definir a escolha profissional. Para estes jovens o 

bom contato com a equipe, o ambiente avaliado por eles como calmo, e a possibilidade de 

pensar sobre o trabalho foram apontados como as grandes descobertas feitas, além de abrir um 

campo de conhecimento até então desconhecido.  Por último, sobre a importância da escola, 

para a escolha de uma profissão todos os entrevistados declararam que as escolas onde 

estudam lhes dão muitas oportunidades de conhecimento sobre as profissões, além dos 

professores e disciplinas. Eles mencionam os setores de Orientação Educacional como 

promotores de várias oportunidades de entrar em contato com o mundo do trabalho.   

Apenas uma das entrevistadas teria desenvolvido um gostar pela profissão, no caso 

dela, Medicina, a partir de seriados e documentários vistos na televisão. Para nenhum dos 

jovens a televisão contribui para suas escolhas profissionais, assim como nenhum citou trocas 

nas redes sociais onde transitam diariamente. A internet foi citada por poucos como fonte de 

informação sobre as profissões.  

A ênfase no gosto pela profissão se apresenta como um imperativo contemporâneo, 

um mandado que pautado rigorosamente na subjetividade, resta como uma experiência não 

compartilhável.   

As referências para este gostar, para a maioria os nossos jovens, não advém de suas 

famílias. Como já vimos, poucos foram os jovens que tiveram de seus pais, ou familiares, 

como irmãos mais velhos ou pessoas com outros graus de parentesco, orientações sobre 

profissões e o mundo do trabalho. Esses pais também não se posicionaram quanto às escolhas 

de seus filhos e suas posições sobre as profissões escolhidas por seus filhos. A posição da 

família em não intervir vai de encontro a um de seus principais papeis sociais, a transmissão 

do conjunto que compõe o viver junto da coletividade da qual a família participa.  

    Paul Singer (2005) faz uma abordagem de juventude a partir da ideia de coorte, e se 

refere à juventude como um segmento que, além da idade, compartilha no mesmo tempo de 
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vida, toda uma conjuntura social, “[...] atravessando as mesmas vicissitudes políticas e 

econômicas [...]”. Para ele, o processo histórico decorre do encontro de coortes que se 

comunicam nas famílias (pais e filhos), nas escolas (professores e alunos), nos empregos 

(supervisores e recém admitidos), a partir da passagem de valores, concepções, propostas 

produzidas pelas gerações anteriores, em um processo de trocas intergeracionais.  

  Para Szapiro (1998) a sucessão intergeracional sempre foi acompanhada por situações 

de conflito, uma vez que se trata do eclipsamento de uma geração, que perde seu lugar social 

e com ele as relações de poder, para que uma outra, a que lhe sucede, ali se constitua. 

Entretanto, ainda que necessariamente portadora de conflitos, esta passagem do patrimônio 

acumulado por uma geração à outra é o que vai permitir à nova geração situar-se dentro um 

grupo social, de uma cultura, no interior de um sistema de filiação.  Para a autora esta 

passagem é fundamental no sentido de assegurar não só os direitos sociais e econômicos, 

como os direitos simbólicos, que são aqueles que vão assegurar aos novos uma identidade 

diante da cultura.  

 Ao retrair-se de seu papel no processo de integração social, interpondo a seus filhos o 

acúmulo alcançado por aquele grupo familiar, a família o desampara. Para uma das jovens 

isso é inteiramente explicitado, quando a família se nega a opinar sobre sua escolha 

argumentando que não deseja ser responsabilizada por um eventual fracasso profissional de 

sua filha. Uma das jovens coloca que não orientará sua escolha por qualquer indicação vinda 

de seus pais. Para ela esta é uma tarefa que lhe diz respeito exclusivamente. Para Dufour 

(2005a, p. 204) 

Se a autonomia do sujeito é proclamada sob o ideal de uma aspiração 
emancipadora, nada indica que uma pessoa esteja em condições de alcançá-la, 
principalmente entre as novas gerações, frontalmente expostas a essa 
exigência. A famosa ‘perda de referência entre os jovens’ não tem, portanto, 
nada de surpreendente: eles experimentam uma nova condição subjetiva da 
qual ninguém - muito menos os responsáveis por sua educação - possuem as 
chaves. 

 

Acompanhando esta análise de Dufour (2005a), podemos dizer que apoiados na livre 

expressão de seus interesses profissionais para escolher a profissão que lhes aprouver, os 

jovens passam a rigor a ser intensamente responsabilizados por seus atos, os quais devem ser 

tributados exclusivamente a eles, mesmo que ainda se considerem muito jovens para fazer tal 

escolha, como todos consideraram. Vários deles se sentiam pressionados a fazer uma escolha 

sem a necessária maturidade para isso.  
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Sobre a que período da vida se refere Juventude há atualmente um consenso entre os 

estudiosos do tema que se situa na faixa dos 15 aos 24 anos como limites etários. Entretanto 

em publicação sobre políticas públicas para a juventude, Novaes e outros (2006, p. 5) 

informam que para o CONJUVE, Conselho Nacional da Juventude, criado no Brasil em 2005,  

“é considerado jovem no Brasil o cidadão ou cidadã com idade compreendida entre 15 e 29 

anos".  Esclarecem que este é um padrão internacional, que tende a ser adotado entre nós, e 

que comporta um reagrupamento por idades. De 15 a 17 anos, teríamos os "adolescentes-

jovens"; de 18 a 24 anos, os "jovens-jovens" e de 25 a 29 anos, os "jovens adultos".  

As idades do grupo entrevistado, de 14 a 19 anos, e predominando  os 16 e 17 anos, 

colocam-no predominantemente no grupo dos adolescentes-jovens  já em situação de escolha.   

Sobre quais seriam as condições mais favoráveis para escolher uma profissão muitos 

dos jovens indicaram que conhecer os cursos que preparavam para elas. Era necessário, 

facilitador. Esse conhecimento seria obtido pela experiência imediata, por exemplo o que lhe 

acontecia na IC, seja  indo diretamente aos locais de trabalho, como informou ter feito um dos 

estudantes,  seja pesquisando as grades curriculares dos cursos, através da internet, ou ainda 

consultando os pais. O conhecimento do curso de formação profissional é considerado aqui 

como o recurso do qual lançam mão os jovens para permitir a escolha.  

 Uma outra condição favorecedora que apareceu presente em uma parte expressiva dos 

jovens foi a observação mais do que seriam as exigências do mercado do que dos rumos 

tomados por ele. Com isso, mesmo presente entre eles uma preocupação com o mercado, não 

é ele o que prevalece como condição para a escolha de uma profissão.  

Para Dufour (2001) o sujeito contemporâneo sofre um processo de destituição 

subjetiva na qual [...] "Ser sujeito", isto é, "ser em si" e "ser junto" apresenta-se segundo 

modalidades sensivelmente diferentes daquilo que foi para as gerações precedentes".  Dufour 

(2001) argumenta que a perda da referência humana nas grandes narrativas da modernidade, 

continentes de um complexo sistema simbólico,  vem criando condições para o surgimento de 

um sujeito  radicalmente referido a si mesmo, exposto, entretanto, em suas trocas subjetivas, 

aos imperativos da economia de mercado. A prevalência do sentido de mercadoria nas trocas 

sociais acaba por atingir a tudo e a todos.  

         No caso do mundo do trabalho, participar ou não dele, é hoje afirmado como uma 

questão de estratégia pessoal.  A empregabilidade passa a ser uma condição de estratégia 

individual, a ser provida pelo próprio sujeito.  Colocar-se como empregável vai exigir olhar 

para si como um produto, ou, numa visão mais radical, como uma mercadoria a ser negociada. 
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Não teria outro sentido o advento das práticas de marketing pessoal hoje amplamente 

difundidas. Neste sentido, todas as questões que afetam os indivíduos passam a ser vistas 

como problemas de cada um, como escolhas, sucessos ou fracassos a serem atribuídos ao 

próprio sujeito.   

Concordando com a análise de Dufour, alguns dos jovens entrevistados demonstram 

aguda sensibilidade para o mercado como explicitam as falas registradas, assim como a 

transposição para si da ideia de mercadoria, na medida em que quanto mais cursos, melhores 

condições de empregabilidade. Para o autor, sem poder contar com os sistemas de referência 

que legitimam seus discursos, e adultos que possam lhes dizer não em nome de princípios e  

valores, os jovens se vêm frente a  uma experiência de sociedade onde o trabalho humano 

representa apenas um valor de troca, sem  ocupar um lugar de  reconhecimento social por si 

mesmo. Exposta à profusão de mercadorias que caracteriza a sociedade de consumo, e sem 

recursos próprios para dela usufruir, a juventude contemporânea se vê espremida, nas 

palavras do autor, entre a escola e o mundo do trabalho, em uma condição de espera 

improdutiva, sem saber o que fazer, para onde se dirigir (DUFOUR, 2005a, p. 205).  

Os jovens entrevistados ainda não passaram pela busca de trabalho e se perguntam 

sobre em que ou como o que trabalhar. Para onde se dirigir é a pergunta que eles se faziam, 

em sua maioria, no segundo ano do nível médio, prestes a entrar no temido ano do vestibular. 

Sobre os caminhos a percorrer os jovens apontaram o que lhes é dado conhecer: ir em busca 

de seu gosto através da busca de informações sobre as profissões almejadas. 

Diferente dos jovens do início do século que também precisaram responder sobre que 

profissões escolhiam para si, não contam com ajuda de respostas, orientações, que lhes 

apresentem um espaço social definido, com fronteiras estabelecidas, no qual eles possam se 

colocar. Não se lhes oferece um referente que integre um sistema simbólica que lhes faça 

sentido e ancore suas dúvidas, sua insegurança, seus temores e mesmo suas esperanças. 

Parece que eles entenderam este quadro, no qual o que lhes parece mais razoável é reafirmar 

seu gosto por uma atividade. 

Do mundo dos adultos, do mundo do trabalho os ecos mais próximos advém da escola, 

através dos professores e das disciplinas escolares. Estará a escola ciente disso?  Estarão as 

políticas públicas educacionais preparadas para desempenhar este papel junto aos seus jovens 

alunos?  

              Um estudo qualitativo não se esgota, ele abre outras questões, como as colocadas 

acima. A busca de respostas exige por sua vez novos estudos. Entretanto, a título de colocar 
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um ponto final, voltamos aos autores que aqui estiveram presentes, contando ainda com suas 

falas para conhecer um pouco mais dos jovens que hoje nos cercam, recuperando as perguntas 

que nos fez Sennett (1999, p. 10-11):  

 

Como decidimos o que tem valor duradouro em nós numa sociedade 
impaciente, que se concentra no momento imediato? Como se podem buscar 
metas de longo prazo numa economia dedicada ao curto prazo? Como se 
podemmanter lealdades e compromissos mútuos em instituições que vivem 
se desfazendo ou sendo continuamente reprojetadas? Estas as questões sobre 
o caráter impostas pelo novo capitalismo flexível. 
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APÊNDICE A - Roteiro da entrevista 

 

Nome                                                                                           Idade                                          

Colégio                                                                Série                Turma       

Profissão do pai                                                 Profissão da mãe                                

Irmãos formados/estudantes universitários (onde, em que) 

Bairro de residência 

 

A. Há quanto tempo participa do PICJr?  Qual o Centro de Pesquisa?  Qual o grupo de Pesquisa?  

Por que você se candidatou? Gosta?  Por que? 

 

B. O que é uma profissão para você? Já escolheu uma profissão?  Desde quando vc pensa / 

escolheu esta profissão? 

 

C. O que você acha que influenciou sua escolha? 

• família ? [na família quem? como- comentando sobre; aconselhando; valorizando; exercendo 

esta profissão?] 

• vizinhos? conhecidos? namorados/as? 

• colegas [de onde- escola, casa, escolas anteriores? como? Vocês conversam sobre a 

escolha de profissões? eles comentam sobre esta profissão? algum deles também escolheu 

esta profissão?], 

• escola [ professores? atividades- conferências, encontros, feiras, festivais, grêmio?]  

• a sociedade em geral:        

1. televisão  / revistas / jornais / cinema       

2. conhecendo pessoalmente uma pessoa com esta profissão?   

3. observando este profissional atuar?   

4. informação  sobre a existência desta profissão, em uma situação não planejada - ouvir uma  

    conversa, por exemplo?    

5. é uma profissão comentada / valorizada?   

 

D. Sobre a Profissão Escolhida 

• você se imagina exercendo esta profissão? como seria? 

• você está se preparando para formar-se nesta profissão? como? onde pretende estudar? 

• você acredita que vai poder continuar se desenvolvendo? como? [continuar estudante]  

• você acha que vai poder contribuir para o desenvolvimento de sua profissão? como?  

• é uma profissão para a qual não falta emprego, no "mercado de trabalho"? é uma profissão 

bem remunerada? Você acredita que vai se sustentar exercendo esta profissão?     
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APÊNDICE B – Dados pessoais e sociais do grupo de jovens 

 

Nome Idade Ano/Colégio Centro de Pesquisa Profissão Pai/Mãe Irmão(Io)/ã (Ia) mais 

velho/a, profissão, curso 

Bairro em que 

reside 

1.JVNS,o 

  

17 2º CAp CCS/UFRJ- Laboratório de 

Microbiologia 

Eletricista/Empregada 

doméstica 

 Laranjeiras 

2.GSS,o 

 

15 1º PII/N. FIOCRUZ- Laboratório de 

Insetos 

Contador/ 

Acomp.Idoso,desempregada 

Io 21 anos, 

Ed.Fís./UNIVERSO 

Bandeirantes/ 

Alcântara 

3.GFMC,o 

 

15 1º PII/N. FIOCRUZ- Laboratório de 

Peptídeos e Proteínas 

Militar/ Secretária  Engenho 

Pequeno 

4.BPG,a 

 

16 2ºCAp CCS- Laboratório de 

Neurobiologia  

Instrutor de Perícia, 

delegacia Barra/ Corretora 

de imóveis 

Io 28 anos, comerciante Barra/Recreio 

5.BBG,o 16 2º CAp CT/ informática,desenho de 

programas 

Fotógrafo/Analista sistemas  Vargem 

Pequena 

6.CMVS,a 16 1ºPII/H. FIOCRUZ-  Laboratório / 

ambulatório hanseníase 

Balconista em 

padaria/Empregada 

doméstica 

 Santa Teresa 

7.MCO,a 16 2º PII/H. CENPES 

Laboratório de Análise 

Elementar 

--- / Dona de casa  Rocinha 
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Nome Idade Ano/Colégio Centro de Pesquisa Profissão Pai/Mãe Irmão(Io)/ã (Ia) mais 

velho/a, profissão, curso 

Bairro em que 

reside 

8.SBA,a 15 1º CAp CCS- Projeto de combate à 

dengue 

Engenheiro, corretor de 

imóveis/ Química, trabalha 

informática 

 Barra da 

Tijuca 

9.RMSM,a 18 3ª PII/H. FIOCRUZ,- Lab. 

Microbiol., fisiologia 

bactérias  

Adm.  e Cont. no Japão; 

Guia Turístico, Br./Téc. De 

Enfermagem 

 Botafogo 

10.MSMS,o 16 2ª CAp CT/UFRJ- Bioquímica e  

Farmácia 

Gerente Administrativo/ 

Estudante Nutrição 

 Parque Novo, 

São João de  

Meriti 

11.LMG,a 17 2º CAp CBPF- Laboratório de 

Nanotecnologia 

Perito Criminal Polícia 

Federal/Formada Relações 

Internacionais/ desemp. 

 Botafogo 

12.JER,a 17 2º PII/N. FIOCRUZ, Departamento 

de Ciências Sociais, AIDS 

Despachante em lojas 

/Formada jornalismo/venda 

matérias para jornais 

Io 20 anos, curso técnico 

mecânica 

Tijuca 

13.JALT,a 17 2º CAp IP/ EICOS/ CFCH/UFRJ Prof. Universitário, UFRJ/ 

Profa.. Ed. Básica. 

 Cachambi 

14.IOR,a 17 2ºCAp CT/UFRJ, desenv. de 

softwares p/ ensino de Mat.  

------/ Biomédica  Maracanã 
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Nome Idade Ano/Colégio Centro de Pesquisa Profissão Pai/Mãe Irmão(Io)/ã (Ia) mais 

velho/a, profissão, curso 

Bairro em que 

reside 

15.GNPM,a 16 2º PII/H. Museu Nacional- Labor. 

Antropologia Biológica 

Técnico de Informática / 

Dona de casa 

 Copacabana 

16.CSRM,a 16 2ºPII/H. CBPF Ator/ Psicóloga 

Clínica/Hospitalar 

 Laranjeiras 

17.ARV,o 17 2º CAp CCS/ Biologia/UFRJ,-

Laboratório de 

Invertebrados Marinhos 

Prof. Universitário 

UFRJ/Profa. Univ. /UFRJ 

 Botafogo 

18.ACFB,a 16 2ºCAp CCS/FM/Centro de Cirurgia 

e Laboratório de Anestesia e 

Dor Experimental 

Arquiteto, trabalha como 

engenheiro/Ciências 

Contábeis, func. pub. 

MS/SUS 

Ia 24 anos, graduada 

Desenho Industrial, 

Ia 20 anos, 

Arquitetura/UFRJ 

Flamengo 

19.IMK 18 2ºCAp. CCS – Instituto de Nutrição, 

pesquisa sobre óleos 

comestíveis 

Laminador/ Dona de Casa 3 Ios mais velhos, sem 

contato 

Bonsucesso 

20.JVB,o 16 2ºPII/N. Museu Nacional/ Setor de 

Educação, SAE 

Motorista de Coletivos/ 

Profa.. Ed. Bás. 

 Magé 

21.JBS,a 17 2º PII/N. FIOCRUZ- Laboratório de 

Parasitologia 

Bombeiro Hidráulico/Dona 

de Casa 

 

 Ampliação/Ita

boraí 
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Nome Idade Ano/Colégio Centro de Pesquisa Profissão Pai/Mãe Irmão(Io)/ã (Ia) mais 

velho/a, profissão, curso 

Bairro em que 

reside 

22.JS,a 16 2º PII/N. FIOCRUZ- Laboratório de 

Química e Produtos 

Naturais 

Marceneiro autônomo / 

Recreadora  Escolar 

 Maceió/ 

Niterói 

23.LJPV,o 17 3º PII/N. CBPF- Laboratório Física 

Experimental, Física 

Nuclear 

Militar/Dona de casa Io 22 anos, Física /UFRJ Venda da Cruz 

24.ISM,a 15 1º PII/N. FIOCRUZ/ENSP/pesquisa 

HIV / Drogas Ilícitas 

Contador, cartório / Profa. 

Ed. Básica, Diretora de 

escola municipal /Cantora 

 Itaboraí 

25.ILPM,a 15 1º CAp CLA/Faculdade de 

Letras/UFRJ pesquisa sobre 

linguagem de jovens 

Administrador/ Advogada Io 18 anos, CAP 

Io 20 anos, 

Medicina/UFRJ 

? 

26.LHSR,a 16 2º CAp. CT/ Matemática / UFRJ 

pesquisa com softwares 

educativos de matemática 

para Ed.Básica 

Pai “enrolado”:começou 

Física, foi para 

Comunicação / Biomédica 

 Maracanã 

27.MLMB,a 14 1º CAp CCS/UFRJ, pesquisa sobre 

mosquito barbeiro 

Administração, gerente de 

contas/ Psicóloga 

RH/consultoria  

Io 24 anos, auditor 

Io, 22 anos, Chef 

/gastronomia 

Vila Isabel 
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Nome Idade Ano/Colégio Centro de Pesquisa Profissão Pai/Mãe Irmão(Io)/ã (Ia) mais 

velho/a, profissão, curso 

Bairro em que 

reside 

28.TCM,a 19 3º PII/C. FIOCRUZ/ 

Imunofarmacologia 

Economista, func. 

pub.Correios/ Contadora, 

apos./autônoma  

Io, medicina UFRJ Jacarepaguá 

29.GFL,a 14 1ª CAp FACC/UFRJ  

Pesquisa uso de fibra de 

bambu 

Técnico de Pesquisa/IBGE/ 

Técnica de Pesquisa/IBGE 

 Copacabana 

30.HWB,a 16 2ª PII/H. Museu Nacional/SAE/UFRJ Economista/IBGE/Escritor/ 

História, Produção de 

Filmes 

Io, Estatística/ 

UFRJ 

Botafogo 

31.LBH,a 17 2º PII/H 

 

Museu Nacional/SAE/UFRJ Gerente Hotel/Dona de Casa Ia/Medicina,Estácio Humaitá 

32.LYM,a 18 3º PII/H Fiocruz/Farmácia Adm/Cont.Japão;Guia 

Turismo japoneses/TécEnf. 

Ia gêmea, 3º PII/H Botafogo 

33.BSA,o 16 2º CAp. CT/UFRJ, produção de 

programas informática 

Comerciante/ Comerciante Ia, Curso Normal/ 

CECD 

Irajá 

 

 


