
0 

proposta de intervenção com discentes do Ensino Médio 

Integrado da Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica em Alcântara – MA 

  

         

 

 

 

 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA – MESTRADO PROFISSIONAL EM REDE – PROFEPT 

 

 

RITA DE CÁSSIA GOMES DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Luís 

2021 

(RE)ORIENTANDO PROJETOS DE VIDA DIANTE 

DAS MUTAÇÕES DO MUNDO DO TRABALHO: 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO 

CAMPUS SÃO LUÍS MONTE CASTELO 

 
 

 



1 

RITA DE CÁSSIA GOMES DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(RE)ORIENTANDO PROJETOS DE VIDA DIANTE DAS MUTAÇÕES DO MUNDO 

DO TRABALHO: intervenção com discentes do Ensino Médio Integrado da Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica em Alcântara – MA 

  

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Educação Profissional e 

Tecnológica – Mestrado Profissional em Rede – 

PROFEPT – do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Maranhão – Campus São 

Luís/Monte Castelo. 
  

Área de Concentração: Educação Profissional e 

Tecnológica – EPT.  
 

Linha de Pesquisa: Práticas Educativas em EPT 
 

Macroprojeto 1: Propostas metodológicas e 

recursos didáticos em espaços formais e não 

formais de ensino na EPT. 
  

Orientador: Prof. Dr. Álvaro Itaúna Schalcher 

Pereira. 
 

Coorientador: Prof. Dr. Francisco Adelton Alves 

Ribeiro. 
 

 

 

 

São Luís  

2021 

 

 



2 

S586r Silva, Rita de Cássia Gomes da. 

 

(Re)orientando projetos de vida diante das mutações do mundo do 

trabalho: intervenção com discentes do Ensino Médio Integrado da Rede 

Federal de Educação Profissional e Tecnológica em Alcântara-MA/Rita de 

Cássia Gomes da Silva. – São Luís, 2021. 

198f.: il. 

Dissertação (Mestrado Profissional em Rede – PROFEPT/IFMA) 
– Programa de Pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica, 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, 

Campus São Luís/Monte Castelo, 2021. 

Orientador: Prof. Dr. Álvaro Itaúna Schalcher Pereira. 

Coorientador: Prof. Dr. Francisco Aldelton Alves Ribeiro. 

1. Orientação Profissional. 2. Escolhas. 3. Juventude. 4. Trabalho – 

Emprego – Mercado de Trabalho. I. Título. 

CDU 331.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Catalogação: biblioteca.montecastelo@ifma.edu.br 

 

 

 

 

 

mailto:biblioteca.montecastelo@ifma.edu.br


3 

 

INSTITUTO FEDERAL DO MARANHÃO 

Autarquia criada pela Lei n° 11.892 de 29 de Dezembro de 2008 

 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
 

 

RITA DE CÁSSIA GOMES DA SILVA 

 

 

 

(RE)ORIENTANDO PROJETOS DE VIDA DIANTE DAS MUTAÇÕES DO MUNDO 

DO TRABALHO: intervenção com discentes do Ensino Médio Integrado da Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica em Alcântara – MA  

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Educação Profissional e 

Tecnológica – Mestrado Profissional em Rede – 

PROFEPT – do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Maranhão – Campus 

São Luís/Monte Castelo.  

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

  

________________________________________________________ 

Prof. Dr. Álvaro Itaúna Schalcher Pereira (Orientador) 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 

 

 

_________________________________________________________ 

Prof. Dr. Raimundo Santos de Castro (Membro Interno – Titular) 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 
   

    

___________________________________________________________ 

Prof. Dr. Dannilo Jorge Escorcio Halabe (Membro Externo – Titular) 

Universidade Federal do Maranhão 
 

 

 

São Luís, 31 de agosto de 2021. 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao Amor e às Dores 

 

Dedico este trabalho ao maior amor da minha vida, minha 

mãe: Florilina Ramos Gomes. Bem como aos amores, cujas 

ausências, fazem-se dores: minha inesquecível tia 

Umbelina Gomes Luiz (in memoriam) e o afável amigo 

Maycon Rangel Abreu Ferreira (in memoriam). Com efeito, 

diante das ondas imensas e devastadoras da pandemia do 

novo coronavírus/COVID19, estive diante do maior medo 

da minha vida: ficar sem minha mãe! O medo, aos poucos, 

foi acalmando; mas, inesperadamente, outros prantos 

vieram me visitar, a saber: a partida repentina, sem 

nenhuma despedida, de pessoas tão amáveis e queridas. O 

impacto de todas essas emoções e o convívio com tão 

pesados sentimentos, quase me fizeram desistir! Por outro 

lado, por ela (minha mãe) e pela gratidão de tê-la comigo, 

assim como em memória delas (tia e amigo), como uma 

forma de honrá-los por tudo que fizeram por mim e comigo, 

que encontro a força necessária para levantar, ainda que 

mutilada, e continuar a travessia. 

 

 

 

 



5 

AGRADECIMENTOS 

 

O início e o fim, alfa e ômega, é Deus! Então, a Ele cabe o agradecimento primeiro! Tenho a 

convicção que sem Ele, nada teria a agradecer. Só Ele, que sonda os corações, sabe o quanto 

foi difícil para mim! Sozinha permaneceria no meu cemitério de esperanças, mas com sua 

presença consoladora e incomparável foi possível transformar as esperanças enterradas em 

colheita. Com Ele e por Ele, o luto e os desesperos, aos poucos, tornam-se gratidão!   

   

À minha mãe, Florilina Ramos Gomes (minha querida Flor), por todo amor, carinho, paciência, 

compreensão e apoio que tenho recebido. Sem esse amor, concretizado em seu ilimitado apoio; 

na verdade, sem a sua presença, não saberia como caminhar. 

 

Ao meu pai José Edilson Vale da Silva, que apesar da distância, sempre torceu pelo meu 

sucesso, meu crescimento tanto pessoal como profissional. Ele acreditou em mim, e vejo, neste 

trabalho, uma forma de retribuir. 

 

Ao meu querido tio Florival Ramos Gomes – tio Vavá – (in memoriam) e à minha tão atenciosa 

e amável tia Umbelina Gomes Luiz – tia Umbela – (in memoriam). Nos dois casos, não houve 

despedida, ficou a saudade e a reflexão sobre o que poderia ser diferente... Mas também fica a 

convicção de que sonhos são sonhos e nada tem a ver com a idade (ele, no auge dos seus 75 

anos; ela, com 78 anos intensamente vividos, exímios trabalhadores com suas lutas e dedicação, 

jamais deixaram de sonhar e construir seus projetos). De fato, como belamente falava Clarice 

Lispector, podemos sonhar com o que quisermos, pois só temos uma vida, portanto, que 

tenhamos esperança suficiente para fazê-la feliz e isso independe da faixa etária. Tio Vavá, 

presente! Tia Umbela, presente! 

 

Acredito também que o Senhor se manifestou concretamente na minha vida por meio da 

compreensão de toda a comunidade escolar do IFMA – Campus Alcântara, sei que senti 

bastante dificuldade em cumprir as contingências e ser fiel às regras, ainda tenho tarefas que 

estão em atraso no SUAP... Ainda assim, mesmo com as minhas imperfeições e com todas as 

dificuldades, foi possível caminhar, isso porque jamais me faltou o diálogo acolhedor e a 

compreensão solícita de todos(as). Porém, acho que cabe uma menção especial ao setor da 

Coordenadoria de Assuntos Estudantis (CAE), na pessoa de: Terezinha de Jesus Barbosa, 

Selma Cristina Silva Cunha Pereira e Ageovane Nascimento Sousa. Assim como os que 

estiveram na função de Diretor de Desenvolvimento Educacional (DDE) neste período: 

Francisco Jadilson dos Santos Silva e Diorge Souza Garros; mas também àqueles de diferentes 

  



6 

setores e com diferentes funções, que me motivaram com palavras e ações concretas, inclusive 

administrativas que interferiram positivamente para esta trajetória: Amália Tereza Lima da 

Guia, Ana Cláudia Caminha de Melo, Ana Jéssica Correa Santos, Clécia Assunção Silva Lima, 

Keila Maria Carvalho Pereira, Lucia Tereza Pinto Tugeiro, Maria de Jesus Passos de Castro, 

Moisés Araújo Cabral, Rômulo César de Araújo Azevedo, Suzany Silva Batista e Tatiane da 

Silva Mendonça. Enfim, aos tão solícitos servidores terceirizados, que com gentil atenção e 

disponibilidade extraordinária tanto motivam como inspiram: Cleidinalva dos Santos Barros e 

Antonio Bazílio Santos. 

 

Aos (às) estudantes do Ensino Médio Integrado do IFMA – Campus Alcântara, que, 

voluntariamente e gentilmente, aceitaram participar desta pesquisa, cedendo um pouco do seu 

tempo; para alguns, até disponibilizando um pouco dos seus dados móveis (tão necessários em 

tempos de Ensino Remoto Emergencial, no contexto de pandemia); bem como compartilhando 

suas opiniões, experiências e saberes. Assim, peço desculpas por qualquer transtorno, incômodo 

e/ou inconveniência; mas também registro o meu imenso muito obrigada a estes(as), não por 

pura formalidade, que venha se restringir a um reconhecimento cognitivo de que sem eles(as) 

este trabalho não aconteceria. Para muito além, esta é uma forma de dar graças pela confiança 

depositada, o que, consequentemente, cria vínculos e confirma a responsabilidade social deste 

trabalho. 

 

Aos (às) queridos(as) amigos(as) e companheiros(as) do Mestrado Profissional em Educação 

Profissional e Tecnológica que têm me possibilitado estar num verdadeiro “laboratório” de 

aperfeiçoamento profissional. Vocês são “um talento”! E sempre serão um exemplo para mim. 

A convivência com cada um(a) de vocês tem demonstrado o quanto caminhar junto é construir 

uma história. 

 

Ao amigo de sorriso contagiante, solicitude radiante e generosidade cativante, Maycon Rangel 

Abreu Ferreira (in memoriam), embora já tenha dedicado a ele este trabalho, não poderia deixar 

de incluí-lo nos meus agradecimentos também, pois estaria de qualquer forma, esteve na 

qualificação e não seria a sua ausência física que apagaria toda a minha gratidão. A dissertação 

é resultado de um processo e, certamente, não conseguira chegar até aqui, se não pudesse contar 

com a sua gentileza acolhedora e a sua prontidão para conceder as informações, esclarecer as 

dúvidas e orientar, com doce paciência, possíveis direções. Parafraseando Abel Silva e Sueli 

Costa (1976), só uma coisa me entristece: o imenso agradecimento que, de repente, não 

verbalizei; a gratidão que talvez ficou secreta. Maycon, presente! 



7 

À companheira Layane Bastos dos Santos, por ter me encorajado quando quis parar, por ter me 

ajudado quando não sabia como seguir. As suas palavras motivadoras e o seu exemplo de 

determinação tem sido um farol que me clareia diante das noites escuras de indecisão. 

 

A todos(as) professores(as) do Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica 

do IFMA – Campus Monte Castelo, eu registro aqui meu muito obrigada! Toda excelência 

profissional e admirável postura ética, tem marcado positivamente minha vida em todas as 

dimensões: acadêmica, profissional e pessoal. 

  

Ao professor Dr. Álvaro Itaúna Schalcher Pereira, cuja orientação paciente e comprometida, 

tem sido uma das fontes responsáveis pela perseverança nesse mestrado. Em meio a tantos 

aversivos, ele tem sido altamente reforçador. Não sei como poderia expressar o comportamento 

privado de admiração e gratidão, reconheço que palavras não são suficientes, mas é no sentido 

da palavra obrigada que encontro uma forma justa de retribuir a sua excelência profissional. 

  

Ao professor Dr. Francisco Adelton Alves Ribeiro pela sua coorientação enriquecedora, com 

contribuições pontuais, mas de efeitos gigantescos para esta pesquisa. 

 

Ao Grupo de Pesquisa cadastrado no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) em Alimentos, Química, Agronomia e Recursos Hídricos (AQARH), 

nomeadamente ao líder do grupo o professor Dr. Álvaro Itaúna Schalcher Pereira pela 

oportunidade de diferentes relações com a Ciência, para quem ainda só inicia a sua Jornada 

Científica.  

 

À Banca Examinadora, pela disponibilidade e solicitude em avaliar este trabalho. Certamente, 

todos os apontamentos servirão para aprimorá-lo e possibilitar a execução deste projeto. 

 

Enfim, reconheço que até aqui acumulei um saldo de dívidas impagáveis, mas concordo com o 

intelectual romano, Sêneca, de que quem acolhe um benefício com gratidão, paga a primeira 

prestação da sua dívida. Talvez nunca quitarei as demais prestações, pois não há valor 

monetário que seja suficiente para compensar o favor recebido; contudo, como não se trata de 

uma dívida econômica, mas sim uma dívida de gratidão, como é bom saber que estarei 

eternamente em débito, pois significa que tenho muito agradecer!  

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Ninguém é autônomo primeiro para depois decidir. 

A autonomia vai se constituindo na experiência de 

várias, inúmeras decisões, que vão sendo tomadas [...]. 

Ninguém é sujeito da autonomia de ninguém [...]. 

A gente vai amadurecendo todo dia, ou não.  

A autonomia, enquanto amadurecimento do ser para si,  

é processo, é vir a ser. 
 

    Paulo Freire (2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

RESUMO  

 

  

Este estudo constitui um trabalho dissertativo na área da Educação Profissional e Tecnológica 

(EPT), faz parte da linha de pesquisa “Práticas Educativas em EPT” e do macroprojeto 1 

“Propostas metodológicas e recursos didáticos em espaços formais e não formais de ensino na 

EPT”, do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) na 

instituição associada IFMA – Campus São Luís/Monte Castelo. A investigação realizada teve 

como o objetivo compreender os processos de escolhas dos discentes do Ensino Médio 

Integrado do IFMA – Campus Alcântara, considerando as interferências das “mutações” do 

mundo do trabalho e as suas implicações para seus projetos de vida, que serviu de suporte para 

a estruturação de roteiros para uma oficina de (Re)construção de Projetos de Vida. 

Fundamentados, portanto, num modelo de ciência capaz de autocrítica, o estudo apresentou as 

seguintes perguntas problematizadoras: deve-se formar para o mundo do trabalho ou para o 

mercado de trabalho? Diante de uma rigidez de escolha que não se encaixa nos padrões da 

sociedade atual, como se podem construir espaços de reflexão em sintonia com as condições 

materiais da classe trabalhadora? Os roteiros, por sua vez, foram fundamentados na abordagem 

Sócio-Histórica, cuja base teórica está nas ideias de Vygotsky, de que o indivíduo se desenvolve 

através de uma relação dialética com o ambiente sociocultural em que vive. Para se alcançar os 

objetivos propostos, a investigação foi de orientação filosófica dialética, que insiste na relação 

dinâmica entre sujeito e objeto no processo de conhecimento, de abordagem quanti-qualitativa 

e foi utilizado o questionário como instrumento para a coleta de dados. A análise dos dados 

quantitativos foi apoiada em elementos da Estatística Descritiva, enquanto os dados qualitativos 

foram trabalhados a partir da abordagem Análise de Conteúdo temática. Como resultados 

alcançados, pode-se caracterizar os(as) participantes da pesquisa como sendo, em sua maioria: 

do sexo feminino; com média de idade de 17 anos (adolescentes-jovens); residem na sede do 

município de Alcântara e são negros. Os sentidos/significados atribuídos ao trabalho por 

estes(as) jovens apresentaram as mesmas contradições que marcam esta categoria, embora 

tenha sido ressaltado o trabalho como emprego e, dessa forma, um meio para obter renda e 

garantir uma vida digna. Em relação às escolhas, foi ressaltada a dificuldade em fazê-las na 

atualidade e consideraram importante para a escolha de uma profissão a possibilidade de se 

obter um emprego, sem desconsiderar, contudo, o compromisso social nesse processo. Em 

relação às percepções sobre projetos de vida da(s) juventude(s), predominou a associação com 

a ideia de futuro, ideia esta que também é uma das representações mais frequentes sobre a 

própria juventude. A partir da análise e discussão dos resultados obtidos, portanto, 

estruturaram-se os cinco roteiros que, por sua vez, poderão contribuir para a formação de um 

espaço de diálogos e reflexões, auxiliando na (re)construção de projetos de vida para os(as) 

filhos(as) da classe trabalhadora deste país. 

  

PALAVRAS-CHAVE: Orientação Profissional; Escolhas; Juventude; Trabalho. 
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ABSTRACT 

 

This study is a dissertation work in the area of Professional and Technological Education (EPT), 

it is part of the research line “Educational Practices in EPT” and macro-project 1 

“Methodological proposals and teaching resources in formal and non-formal teaching spaces at 

EPT”, of the Post-Graduate Program in Professional and Technological Education (ProfEPT) 

at the associated institution IFMA – Campus São Luís/Monte Castelo. The investigation carried 

out had as objective to understand the processes of choices of the students of the Integrated 

High School of the IFMA - Campus Alcântara, considering the interferences of the “mutations” 

of the world of work and its implications for their life projects, which served as support for the 

structuring of scripts for a workshop on the (Re)construction of Life Projects. Based, therefore, 

on a model of science capable of self-criticism, the study presented the following 

problematizing questions: should one train for the world of work or for the job market? Faced 

with a rigidity of choice that does not fit the standards of today's society, how can spaces for 

reflection be built in harmony with the material conditions of the working class? The scripts, in 

turn, were based on the Socio-Historical approach, whose theoretical basis is in Vygotsky's 

ideas, that the individual develops through a dialectical relationship with the sociocultural 

environment in which he lives. To achieve the proposed objectives, the investigation was based 

on a dialectical philosophical orientation, which insists on the dynamic relationship between 

subject and object in the knowledge process, with a quantitative-qualitative approach, and the 

questionnaire was used as an instrument for data collection. The analysis of quantitative data 

was supported by elements of Descriptive Statistics, while qualitative data were worked from 

the thematic Content Analysis approach. As results achieved, the research participants can be 

characterized as being, in their majority: female; with an average age of 17 years (young-

adolescents); they reside in the seat of the municipality of Alcântara and are black. The 

senses/meanings attributed to work by these young people presented the same contradictions 

that mark this category, although work was highlighted as a job and, therefore, a means to obtain 

income and ensure a decent life. Regarding the choices, the difficulty in making them today 

was highlighted, and the possibility of obtaining a job was considered important for choosing a 

profession, without disregarding, however, the social commitment in this process. Regarding 

the perceptions of the youth's life projects, the association with the idea of the future 

predominated, an idea that is also one of the most frequent representations of youth itself. Based 

on the analysis and discussion of the results obtained, therefore, five scripts were structured 

that, in turn, can contribute to the formation of a space for dialogue and reflection that helps in 

the (re)construction of life projects for the children of the class working woman of this country. 

  

KEY WORDS: Professional orientation; Choices; Youth; Work. 
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INTRODUÇÃO 

 

Diante da “amazônia” de incertezas e inseguranças relacionadas à escolha de um 

tema e um produto educacional, por outro lado, diante do “calipal” de certeza que se tinha até 

então, a de que precisaria ser um estudo pautado no respeito e na promoção da liberdade, da 

dignidade e da igualdade, conforme os princípios fundamentais da profissão do psicólogo 

(RESOLUÇÃO CFP Nº 010/05), que se vislumbrou a possibilidade de problematizar o 

processo de escolha profissional e torná-lo tópico de investigação. 

Assim, mesmo em meio a uma “amazônia” tão densa, resolvi orientar-me pelos 

cursos d’água, porque acredito que, provavelmente, eles vão dar num rio maior. Os cursos 

d’água que resolvi seguir, então, foram: as convicções da ética profissional; a centralidade da 

categoria Trabalho, tão discutida no programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e 

Tecnológica (PROFEPT), e as minhas próprias experiências profissionais. 

Guiar-se pela centralidade da categoria Trabalho, significa recuperar a sua 

dimensão ontológica, entendo-o como “[...] o ato de produção e reprodução da vida humana. É 

a partir do trabalho, em sua cotidianeidade, que o homem torna-se ser social, distinguindo-se 

de todas as formas não humanas” (ANTUNES, 2014, p.121).  

Por outro lado, sempre esteve presente na minha prática a atividade de Orientação 

Profissional (OP), de acordo com o artigo 14 da Resolução N° 064/2014, que regulamenta a 

Política de Assistência Estudantil do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Maranhão (IFMA), compete ao Programa de Acompanhamento Psicológico: “realizar 

atividades individuais ou em grupos direcionadas à orientação profissional para estudantes e 

desenvolver atividades voltadas à preparação do estudante para o ingresso no mundo do 

trabalho” (IFMA, 2014). 

Com efeito, as atividades de Orientação Profissional estão presentes e é um tema 

de grande relevância na atuação do (a) psicólogo (a) no Brasil, caracterizando-se inclusive como 

uma das suas atribuições privativas, a que se refere o parágrafo 1º do artigo 12 da Lei Nº 4.119, 

de 27 de agosto de 1962, que regulamenta o exercício da profissão (BRASIL, 1962). 

Dessa forma, consideram-se as experiências profissionais em Psicologia Escolar 

como cursos d’água e a proposta de aprofundar o tema da OP no contexto das mutações do 

trabalho é, certamente, motivada por estas experiências e vivências, o que não compromete a 

relevância e a seriedade do presente estudo, pelo contrário, ratifica o papel de pesquisador que 

todo(a) psicólogo(a) deve exercer. 
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Nesse ponto, concorda-se com Japiassu (1975, p.46), quando considera que o 

“dogma da racionalidade científica e o da neutralidade axiológica não passam de miragens 

mantidas a serviço de escolhas políticas ou ideológicas”; assim, compreende-se a ciência como 

influenciada e influenciadora da sociedade, funcionando ao mesmo tempo como produtora e 

reflexo de conflitos e disputas de natureza política, econômica e cultural. Por isso mesmo, não 

se tem a pretensão de se alcançar a neutralidade tão idealizada em certos projetos de ciência; 

contudo, este fato não nos isenta, como pesquisadores(as), do rigor científico e da criticidade 

pelo qual o conhecimento é produzido. 

Então, foram situações concretas da prática profissional que serviram de ponto de 

partida para esta proposta de estudo. Foi observando a fala de alguns adolescentes, nos seus 

textos e contextos, em algumas escutas, em conversas descontraídas entre estes(as) pelos 

corredores do espaço escolar: “eu me interesso por curso tal, mas vejo assim, me formo e vou 

pedir esmolas?”, “nasci para trabalhar no ar-condicionado”, “gostaria muito, mas não tenho 

vocação para isto”, que começou a se perceber a importância de se aprofundar esta discussão. 

Estas frases são inquietantes/motivadoras, pois refletem uma tendência de se compreender a 

escolha como um processo determinado, essencialmente, por fatores subjacentes ao indivíduo. 

Tendências como estas, não raro, impregnam a Psicologia enquanto Ciência e 

também como Profissão. Nesse sentido, Bock (1999a) utiliza a imagem do Barão de 

Munchhausen1, que sai do pântano puxando pelos seus próprios cabelos, para ilustrar algumas 

dessas ideias que tendem a naturalizar o Homem e o seu mundo psicológico. Essas ideias 

naturalizantes, por sua vez, também estão presentes no contexto da Orientação Profissional e 

inclusive sustentam alguns de seus modelos.  

No entanto, vale ressaltar que, a partir da década de 80, começaram a surgir críticas 

as teorias tradicionais de OP e àquelas teorias psicológicas com tendência a naturalizar as 

desigualdades sociais, inclusive culpabilizando os(as) jovens pelo fato de não conseguirem 

ingressarem nas universidades. Estas críticas foram formuladas por alguns educadores, entre 

eles, Ferretti (1988) e Bock (2001). 

                                                             
1  Karl Friedrich Hieronymus von Munchhausen foi um militar e proprietário de terras alemão, que viveu entre 

1720 e 1797. Ele serviu ao exército russo e participou de duas árduas campanhas contra os turcos. Ao retornar para 

casa, começou a contar várias histórias sobre suas aventuras de guerra, retocadas, porém, de certa extravagância. 

Estas aventuras foram compiladas pelo bibliotecário e cientista Rudolph Erich Raspe e publicadas, em Londres, 

em 1785. Entre os seus feitos incríveis, conta-se a sua fuga de um pântano ao puxar a si mesmo pelos próprios 

cabelos – ou pelo cadarço das botas, dependendo da versão (REINHARD, 2009). Portanto, a partir desta aventura 

em específico, um homem capaz de sair do pântano somente com seu próprio esforço, o que reflete a ideia do 

indivíduo dependente somente dele próprio, que Bock (1999a) dirige críticas à universalização e naturalização do 

homem, buscando uma perspectiva histórica para a Psicologia. 
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  Nesse contexto, Ferretti (1988) apontou a função ideológica da manutenção da 

sociedade de classes capitalista subjacente às teorias psicológicas da escolha profissional e 

propôs um novo modelo. A partir dessas críticas, Bock (2001) sugeriu, no Brasil, uma 

abordagem de Orientação Profissional, chamada de Sócio-Histórica, cuja base teórica é as 

ideias da Psicologia histórico-cultural de Vigotski2 (1896-1934). 

Foi com base nesta abordagem, portanto, que se pretendeu construir uma proposta 

de oficina para (re)construção de projetos de vida intervencionista na realidade pessoal e social 

dos(as) estudantes; afinal, não se pode falar de escolha profissional como uma etapa marcante 

na vida dos(as) adolescentes, desconsiderando o nosso contexto sociocultural. Dessa forma, 

levando em consideração as características histórico-culturais e conjunturais da nossa 

sociedade, observa-se o quanto o processo de escolhas, entre elas a profissional, costuma ser 

marcado na nossa sociedade por conflitos e desafios, quando não, constitui-se como um 

processo penoso, em virtude de vários fatores internos e externos. 

Entre os fatores que podem estar relacionados e/ou determinam as características 

desse processo, pode-se citar o fato da exigência de a escolha acontecer simultânea a uma época 

de transformações e mudanças físicas e psíquicas, o que por si só já gera conflitos. Além disso, 

por mais paradoxal que possa parecer, estes(as) adolescentes/jovens são forçados(as) a decidir 

numa fase marcada por indecisões; conforme ressaltam Papalia e Feldman Papalia (2013), a 

indecisão é uma das características do desenvolvimento cognitivo dos(as) adolescentes. 

Somando-se a isso, ainda estão inseridos(as) num contexto de instabilidade da economia e do 

mercado, marcado por rápidas transformações e acentuada competitividade, o que tem exigido 

definição profissional cada vez mais precoce. 

Sendo assim, tanto a educação profissional como os programas de OP têm seguido 

a mesma lógica do capital, ou seja, para os mais abastados, tendem a se pautar na escolha de 

um curso universitário e, para os filhos da classe trabalhadora, garantir acesso ao mercado de 

trabalho, fornecendo mão-de-obra exigida pelo processo produtivo (LASSANCE; SPARTA, 

2013).  

 Contudo, parece que há algo em comum nesse processo, independente da classe, a 

saber: a maioria dos(as) adolescentes não tem buscado uma visão de longo prazo, suas escolhas 

acabam sendo imediatistas, muitas vezes encaradas apenas como uma questão individual: “o 

que gosto de fazer”, “o que me dá prazer em realizar?”, “com qual profissão me darei bem na 

vida?”. 

                                                             
2 Será empregada a grafia do nome do autor “Vigotski”, mas poderão aparecer outras grafias nas referências, de 

acordo com as fontes bibliográficas. 
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 Lisboa (1997), em um trabalho sobre escolha profissional realizado com jovens de 

classe média, constatou que a motivação para a escolha da profissão centrava-se no ganho 

financeiro, como um caminho para a aquisição de bens materiais imediatos e representativos de 

conforto e status, de forma que não foi colocada qualquer preocupação com o trabalho 

vinculado à construção ou à transformação da sociedade. Em relação aos(às) jovens de outros 

segmentos, no caso àqueles(as) diretamente ligados(as) à população de trabalhadores, a autora 

observou também que o fator ganho imediato e a obtenção de bens materiais através do 

exercício profissional futuro configurou-se igualmente como o mais importante, em detrimento 

da preocupação com o grupo social e da evolução deste grupo. 

 Acredita-se, portanto, que um roteiro para oficinas de (re)construção de projetos de 

vida (produto educacional deste trabalho de pesquisa), numa perspectiva para além do mercado 

do trabalho, pode levar os(as) adolescentes a entenderem suas escolhas e seus projetos como 

um “vir a fazer”, que está diretamente relacionado a um processo social mais amplo, o que 

exige, consequentemente, compromisso social. 

 Mas como poderiam ser estruturadas estas oficinas a fim de incluir as condições 

dos(as) filhos da classe trabalhadora? Como formar para o mundo do trabalho diante das 

pressões do mercado de trabalho? Será que a rigidez de escolha se encaixa nos padrões da 

sociedade atual? Será que a oportunidade de (re)construção de projetos de vida não contraria a 

própria lógica do capital na sua fase de acumulação flexível? 

 A partir destas inquietações e questões problematizadoras, buscou-se incluir na 

proposta de oficina a categoria Trabalho, de forma a intervir na realidade de estudantes dos 

Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio de uma instituição da Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica, localizada na cidade de Alcântara.  

 Considera-se que a realização desta proposta poderá possibilitar um exercício de 

consciência3, um movimento em direção ao “Ser-Mais”. De acordo com Freire (2010), faz-se 

necessária a criação de espaços de ação-reflexão, reflexão-ação que propiciem a emancipação 

do “Ser-Mais”, acredita-se, pois, que estas oficinas têm viabilidade de se concretizarem, 

tornando-se um espaço para este fim. 

                                                             
3 Consciência é aqui entendida como: tomada de consciência em Vigostski (1995) e/ou como conscientização em 

Freire (1979). De acordo com Cabral (2015), Vigotski utilizou duas palavras distintas em russo para se referir à 

consciência. A primeira é Soznanie, que significa a consciência em si; enquanto a segunda, é Osoznanie, que 

significa o despertar da consciência crítica, uma tomada de consciência. Esta acepção, por sua vez, está mais 

próxima do conceito freiriano de conscientização, entendida como “tomar posse da realidade” (FREIRE, 1979, p. 

15). 
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Promover uma discussão de OP, privilegiando a categoria Trabalho, aproxima-se 

inclusive da proposta de Politecnia4, uma vez que tem por base a concepção histórica do 

trabalho com vistas a situar o(a) estudante frente à dimensão social e coletiva desta categoria, 

bem como posicionar o(a) trabalhador(a) e/ou futuro(a) trabalhador(a) como sujeito da história. 

Por outro lado, os encontros podem também favorecer o autoconhecimento dos(as) 

participantes e a compreensão de suas aspirações, potencialidades e dificuldades, ampliando a 

consciência para a elaboração de um projeto de vida mais significativo para estes(as). 

Nesse sentido, Pedreira e Neves (2017) afirmam que os modelos de OP ainda se 

encontram em déficit, devido principalmente a separação da realidade social durante a 

transmissão dos conhecimentos. Na proposta estruturada e aqui apresentada, por sua vez, 

buscou-se diminuir esse fosso, a partir de uma análise das concepções e experiências, 

inquietações e discursos dos(as) próprios(as) adolescentes. 

Vale ressaltar que este trabalho pode contribuir ainda para a minimização da 

injustiça social, Figueiredo e Barbosa (2015), em uma pesquisa sobre escolha profissional com 

estudantes de um Cursinho Preparatório Popular na cidade de Corumbá (MS), destacaram a 

importância de reflexões sobre as políticas públicas durante o processo de Orientação 

Profissional, pois esta discussão pode dar respaldo a novas escolhas e opções de vida e de futuro 

a grupos desfavorecidos economicamente. Considera-se, pois, a escola como um locus 

privilegiado para estas reflexões e discussões; no entanto, elas ainda são muito tímidas nesse 

espaço, como apontaram Leão, Dayrell e Reis (2011) em um estudo com jovens estudantes do 

ensino médio do estado do Pará. 

Sendo assim, o presente trabalho que teve como objetivo analisar os processos de 

escolhas dos(as) discentes do Ensino Médio Integrado do IFMA – Campus Alcântara, buscou 

estar atento aos tentáculos do capitalismo contemporâneo e oferecer um modelo de OP mais 

amplo, com espaços para reflexões e discussões sobre projetos de vida; processos de escolhas, 

profissionais e para além destas; Trabalho e políticas públicas voltadas para a juventude.  

Portanto, mais que um estudo teórico, o presente trabalho foi, e ainda é, um 

engajamento, uma forma de contribuir “com” e “para” uma educação de qualidade e de forma 

mais igualitária, possibilitando aos (às) jovens, se não escolher, estar consciente dos fatores que 

determinam as suas escolhas. Em termos didáticos, ele está estruturado em sete capítulos e, a 

seguir, apresenta-se brevemente sobre as discussões propostas em cada capítulo. 

                                                             
4 O termo é fundamentado nas concepções de Karl Marx, sociólogo alemão, na primeira metade de 1800. Educação 

politécnica, geralmente, é empregada para se referir à concepção marxista de educação. 
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 No Capítulo 1, a proposta de reflexão será sobre os sentidos e significados do 

trabalho. Cientes da polissemia envolvida, decidiu-se por traçar dois direcionamentos de 

discussões, a saber: as conotações negativas sobre o trabalho, considerando as condições 

materiais de determinada época; bem como as conotações positivas sobre o trabalho, desde o 

salto qualitativo do conceito de trabalho com a Reforma Protestante, até a dimensão ontológica 

do termo com Marx, que influenciou, por sua vez, a utopia de uma escola do trabalho. 

 No Capítulo 2, o cerne da discussão será a(s) adolescência(s)/juventude(s) à luz da 

categoria temporal. Para tanto, primeiramente, foi proposta uma reflexão sobre o tempo; para, 

em seguida, discutirmos as múltiplas formas de se pensar estes processos (adolescência e 

juventude), considerando a importância que assume o fator idade (Cronos) bem como as 

experiências dos momentos vividos (Kairós), sem ignorar o contexto social, econômico e 

político em que estão os(as) jovens na atualidade. 

 No Capítulo 3, convidamos todos(as) para seguirem pela passarela histórica da 

Orientação Profissional (tanto internacional como no Brasil) e, depois, aprofundarmos  na sua 

organização teórica, com destaque para as propostas de Crites (1969) e Bock (2002), buscando 

encontrar nestes modelos, um que possa ser caracterizado como uma práxis em OP. 

 No Capítulo 4, são apresentados os objetivos, geral e específicos, contextualizando-

se também a trajetória metodológica da pesquisa/pescaria, por meio da caracterização dos(as) 

participantes, descrição do locus de estudo; os instrumentos/anzóis utilizados para a coleta de 

dados, os aspectos éticos observados na pesquisa/pescaria e, por fim, o detalhamento dos 

procedimentos realizados em cada etapa da pesquisa/pescaria.  

 No Capítulo 5, são apresentados os resultados obtidos e, paralelamente, acontece a 

discussão dos dados considerados significativos. Este capítulo está dividido em quatro tópicos, 

a saber: caracterização sociodemográfica dos(as) participantes; sentidos/significados do 

trabalho atribuídos pelos jovens que participaram da pesquisa; percepções dos(as) estudantes 

sobre escolhas; bem como suas percepções sobre projetos de vida e suas experiências em OP. 

 No Capítulo 6, é apresentada a concepção teórica que fundamentou o produto 

educacional proposto e se apresenta também um quadro resumo de como ele ficou estruturado. 

 Nas Considerações Finais, com o título sugestivo da (in)conclusão, pretende-se 

enfatizar que o presente estudo não se esgotou, vislumbra-se a necessidade e a oportunidade de 

ampliá-lo, além de sugerir alguns estudos posteriores. 
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CAPÍTULO I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sem trabalho eu não sou nada 

Não tenho dignidade 

Não sinto o meu valor 

Não tenho identidade. 

 

Mas o que eu tenho 

É só um emprego 

E um salário miserável 

Eu tenho o meu ofício 

Que me cansa de verdade. 

(Renato Russo) 
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CAPÍTULO I 

SENTIDOS E SIGNIFICADOS DA CATEGORIA TRABALHO: ALEGRIA E/OU 

SOFRIMENTO?  

 

 O núcleo deste capítulo é a categoria Trabalho, mas, como propõe Stein (2010), em 

todo trabalho expositivo ou mesmo em uma discussão cabe certa elasticidade. Dessa forma, 

antes de nos concentrarmos na discussão central, cabe esticarmos um pouco, a fim de 

discutirmos o processo de significação, dada a sua complexidade, mas também a sua 

importância. Não será uma viagem longa, ou seja, uma apresentação exaustiva e detalhada, mas 

apenas deverá apontar a complexidade do tema e como este pode envolver diferentes olhares e 

perspectivas.  

 Considera-se que não se caracteriza como uma fuga do tema, até porque também 

faz parte da proposta de discussão presente no título, somando-se a isso a própria relevância 

desta discussão. Contudo, dada a complexidade desta discussão, sabe-se que estamos 

adentrando num campo turbulento, agitado, em que as águas marulham altas; por isso, decidiu-

se resgatar para o título dessa discussão, uma frase que o poeta português Fernando Pessoa 

caracteriza como uma frase gloriosa de navegadores antigos e que Caetano Veloso transformou 

em refrão da música Argonautas: “Navegar é preciso. Viver não é preciso”.  

 Assim, de fato, este primeiro tópico pode se caracterizar como uma missão difícil, 

comparável a dos argonautas5, mas se não foi impossível para eles, também não será aqui, pois 

com coragem, apoiando-se em algumas referências, tentando não as submeter ao nosso próprio 

sistema de referências, o que de alguma forma já nos liberta de uma tarefa enorme, cruzaremos 

os mares do processo de significação na Psicologia. 

Em seguida, navegaremos por mais um mar discursivo que se fará, por sua vez, a 

partir do seguinte questionamento: “Trabalho: O que é? O que é?”. Para responder a esta 

pergunta, serão usadas duas rotas de respostas, o que lembra a proposta de Blanch Ribas (2003). 

Este autor organizou as concepções sobre os sentidos e significados do trabalho em três 

posições; neste estudo, porém, serão apresentados apenas dois direcionamentos: o polo 

positivo, em que há a visão do trabalho pleno de sentido e, de outro lado, o polo negativo, em 

que o trabalho pode ser caracterizado como castigo, fonte de adoecimento e sofrimento. 

                                                             
5 Os argonautas foram os marinheiros que, na mitologia grega, acompanharam o herói Jasão em sua jornada até a 

Cólquida (onde fica hoje a Geórgia) para resgatar o Velo de Ouro. De acordo com Portilho (2018), eles foram 

assim chamados porque o navio no qual eles embarcaram para essa aventura foi construído por Argos. Este mito 

chegou na sua forma mais completa na obra Argonáutica, um poema épico escrito por Apolônio de Rodes, por 

volta de 250 a. C. (RODES, 1989). 
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1.1 COMPREENDER É PRECISO! NAVEGANDO SOBRE SENTIDOS E 

SIGNIFICADOS NA PSICOLOGIA 

  

 A complexidade desta discussão se refere ao que Stein (2010) chamou de clivagem 

do significado bem como ao fato de este processo estar diretamente relacionado a conceitos 

também complexos, entre estes, significados e sentidos, que ora são entendidos como 

sinônimos, ora podem ser interpretados de forma distinta. Para Asbahr (2014), estes conceitos 

apresentam grande dispersão semântica, sendo usados em várias áreas do conhecimento 

(Linguística, Literatura, Lógica e Filosofia, Psicologia etc.) e a partir de diferentes concepções 

teóricas.  

 Nesse contexto, Beividas (1983, p. 09) chegou a considerar “sentido” como uma 

palavra polêmica e incômoda, 

 

[...] pode-se constituir como que um 'calcanhar-de-Aquiles' das ciências humanas 

voltadas para o problema da significação. Estudada por filósofos, reformulada por 

lógicos e até, às vezes, descartada das preocupações de lingüistas (Bloomfield) ou 

reduzida a implicações menos comprometedoras (Greimas), essa palavra, indócil a 

análises de qualquer natureza, sempre surge em cena como que ameaçando os 

progressos dos discursos das ciências humanas, na sua tentativa de se tornarem 

científico. 

   

  Contudo, se é possível evidenciar a sua complexidade, isso não anula a sua 

importância. Nesse sentido, Stein (2010, p. 17) ressalta também que o acesso do humano ao 

mundo se dá “[...] via sentido, via significado, via conceito, via palavras, via linguagem”. Este 

ser humano, por sua vez, sempre aparece imerso em uma determinada cultura, em um contexto, 

envolto no fluir de determinada história; sendo assim, este acesso ao mundo, a um objeto, não 

é só via significado, mas via significado num mundo histórico determinado e numa cultura 

determinada. 

 Na Psicologia, de acordo com Namura (2004), o conceito de sentido a acompanha 

desde sua pré-história como ciência e tem sua origem na polêmica entre razão e emoção. Nesse 

sentido, Figueiredo (2000) afirma que os questionamentos sobre as formas pelas quais o ser 

humano constrói “sentidos” sobre sua existência têm perpassado as diversas Psicologias, o que 

corrobora com a posição de Asbahr (2014) que estas categorias não são uma exclusividade da 

Psicologia Histórico-Cultural6. 

                                                             
6 A Psicologia Histórico-Cultural está associada fundamentalmente aos estudos de Vigotski, Leontiev e Luria 

(SIRGADO, 1990). De acordo com Santos e Aquino (2014), em um momento em que a Psicologia Científica se 

encontrava fortemente caracterizada pelo experimentalismo, estes autores ofereceram contribuições muito 

importantes em diversos campos e áreas (Linguística, Psicologia, Pedagogia e a Neurologia). Trata-se de uma 

abordagem de base materialista e parte do entendimento de que o homem é um ser histórico e social. 
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 Por outro lado, Zuin (2011) ressalta que se a diferença entre significado e sentido 

foi introduzida na Linguística por Bakhtin7; na Psicologia, isso se deve a Vigotski e seus 

colaboradores, Luria e Leontiev. O conceito de “sentido”, por sua vez, surge como um ponto 

nodal nas teorizações vigotskianas a partir da obra “Pensamento e Linguagem”.  

 Nesta obra, Vigotski (2000) afirma que a chave para o estudo da consciência 

humana está na relação entre o pensamento e a linguagem. Para tanto, propõe adotar um 

caminho metodológico distinto, a saber, o método de análise por unidades. Neste método, por 

sua vez, o significado da palavra é eleito como unidade de análise da relação historicamente 

constituída entre pensamento e linguagem. Sendo assim, o significado da palavra é entendido 

como a unidade indecomponível dos dois processos, ou seja,  

[...] é, ao mesmo tempo, um fenômeno de discurso e intelectual, embora isto não 

signifique a sua filiação puramente externa a dois diferentes campos da vida psíquica. 

O significado da palavra só é um fenômeno de pensamento na medida em que o 

pensamento esteja relacionado à palavra e nela materializado, e vice-versa, ou seja, é 

um fenômeno de discurso apenas na medida em que o discurso esteja vinculado ao 

pensamento e focalizado por sua luz. É um fenômeno do pensamento discursivo ou 

da palavra consciente, é a unidade da palavra com o pensamento (VIGOTSKI, 2000, 

p. 398). 

  

 Em outras palavras, o significado é a unidade do pensamento linguístico, pois nunca 

se refere a um objeto isolado, mas a todo um grupo ou a toda uma classe de objetos (ZUIN, 

2011). Dessa forma, o significado é definido também como uma generalização, nas palavras de 

Vigotski (2000, p. 398), “do ponto de vista psicológico o significado da palavra não é senão 

uma generalização ou conceito. Generalização e significado da palavra são sinônimos”. 

 A generalização, por sua vez, para Vigotski (1995, p. 21) é “um ato extraordinário 

do pensamento que reflete a realidade de forma radicalmente distinta de como refletem as 

sensações e percepções imediatas”.  Assim, a generalização é concebida como o fundamento e 

a essência da palavra. Uma palavra sem significado, pois, não é uma palavra, mas um som 

vazio, deixando de pertencer ao domínio da linguagem (VIGOTSKI, 2000).  

 Este conceito de significado também está presente no pensamento de Luria (2001) 

e de Leontiev (1978). De acordo com Luria (2001), o significado da palavra é o resultado da 

experiência social, é um sistema estável de generalização. 

                                                             
7 Mikhail Mikhailovitch Bakhtin foi um filósofo, filólogo, teórico de literatura e historiador da cultura russa. Nasceu 

em 1895 numa cidade provincial chamada Orel e morreu em 1975, na capital da Rússia, Moscou. De acordo com 

Leite (2011), duas características ancoram a própria vida de Bakhtin e que também se manifesta em seus conceitos, 

a saber: a pluralidade, presente na enorme quantidade de assuntos distintos dos quais ele abordou em sua obra nas 

diversas fases de sua vida; e a contradição, que diz respeito à ambivalência, à bilateralidade, à abertura semântica, 

com ideias em suas obras de diferente cunho. 
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 Segundo Leontiev (1978, p.94), os elementos constitutivos da consciência humana 

são: o conteúdo sensível, a significação ou significado social8 e o sentido pessoal. A 

significação social, por sua vez é: 

[...] a generalização da realidade que é cristalizada e fixada num vector sensível, 

ordinariamente a palavra ou a locução. É a forma ideal, espiritual da cristalização da 

experiência e das práticas sociais da humanidade. [...] A significação pertence, 

portanto, antes de mais, ao mundo dos fenômenos objectivamente históricos. 
  

 Os significados das palavras, portanto, não são estáticos, mas são formações 

dinâmicas, que se alteram na sua natureza interna; consequentemente, a relação entre o 

pensamento e a palavra também se modifica (VIGOTSKI, 2000). 

 Para Barros et al. (2009), é a partir da tese da dinamicidade do significado que o 

conceito de “sentido” aparece. No entanto, como enfatiza González Rey (2007), este é um 

conceito que não aparece nos primeiros trabalhos de Vigotski, mas só vai aparecer na última 

fase de sua obra, sendo influenciado pelos trabalhos do psicólogo francês Frederic Paulhan, que 

tinha avançado na construção da relação entre o significado e o sentido da palavra.  

 Nesse contexto, Vigotski (2001, p. 39) afirma que, segundo Paulhan:  

[...] o sentido de uma palavra é a soma de todos os acontecimentos psicológicos que 

essa palavra desperta na nossa consciência. É um todo complexo, fluido, dinâmico 

que tem várias zonas de estabilidade desigual. O significado mais não é do que uma 

das zonas do sentido, a zona mais estável e precisa. Uma palavra extrai o seu sentido 

do contexto em que surge; quando o contexto muda o seu sentido muda também. O 

significado mantém-se estável através de todas as mudanças de sentido. O significado 

de uma palavra tal como surge no dicionário não passa de uma pedra do edifício do 

sentido, não é mais do que uma potencialidade que tem diversas realizações no 

discurso. 

 

 Dessa forma, neste somatório de zonas de sentidos e entendendo o significado 

apenas como uma dessas zonas, pode-se ilustrar a diferenciação entre sentido e significado em 

Vigotski (2001), conforme a Figura 1. 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

                                                             
8 De acordo com Asbahr (2014), dependendo da tradução pode aparecer o termo significação ou significado social. 

Neste trabalho, não serão realizadas diferenciações e as duas formas expressam o mesmo conceito. 

Figura 1 – Diferenciação entre sentido e significado em Vigotski 
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 O sentido em Vigotski, portanto, enriquece a palavra a partir de seu contexto, é mais 

amplo que o significado e, no caso da linguagem interior, tem inclusive predomínio sobre este 

(ASBAHR, 2014). Para Góes e Cruz (2006), porém, o conceito de “sentido” geralmente tem 

pouca visibilidade nos estudos de Vigotski, seja porque o interesse se orienta preferencialmente 

para outras proposições sobre o signo ou a linguagem, seja porque sua menção é diluída em 

meio a diferentes questões presentes na obra do autor.  

 Ainda assim, Barros et al. (2009) ressaltam que este conceito traz proposições de 

grande relevância, que possibilitam redimensionamentos e ampliação dos processos de 

significação, entre estas proposições, citam-se: a heterogeneidade, uma vez que a produção de 

sentidos não se restringe a uma compreensão individual, envolve sempre um trabalho coletivo 

em aberto, que implica acordo mútuo; bem como ir além do conteúdo da fala, considerando o 

contexto de emergência, fundamentação e sustentação da fala.  

   Dessa forma, Luria (1993, p. 464), no Epílogo do volume II das Obras Escogidas9, 

faz uma referência breve à questão do sentido, ressaltando que é preciso considerá-lo como 

“outro aspecto funcional da palavra, não menos importante”, é o elemento fundamental da 

utilização viva da palavra, ligado a uma situação concreta afetiva, por parte do sujeito (ZUIN, 

2011).  

  Para Leontiev (1983), por sua vez, embora significados e sentidos estejam ligados 

um ao outro e pareçam fundidos na consciência, eles têm uma base e uma origem distinta e são 

regidos por leis diferentes. Assim, com o objetivo de explicitar a distinção entre estes dois 

conceitos em Leontiev, Asbahr (2014, p. 268) traz o seguinte exemplo: 

Uma pessoa pode compreender perfeitamente seu significado, conhecer sua natureza 

biológica, ter estudado aspectos filosóficos e religiosos desse fenômeno e 

compreender racionalmente sua inevitabilidade, mas no plano pessoal a morte pode 

não ter um sentido e aparecer como coisa distante, improvável, principalmente se o 

sujeito for jovem e saudável. Anos depois, para o mesmo sujeito, a morte tem outro 

sentido, formou-se nele uma nova consciência acerca disso. Possivelmente não terá 

havido alteração no sistema de significações acerca da morte e o que terá variado será 

seu sentido.  

  

 Compreende-se, assim, que os significados são mais estáveis, já os sentidos 

modificam-se de acordo com a vida do sujeito e traduzem a relação do sujeito com os 

fenômenos objetivos conscientizados. Para González Rey (2007), porém, a definição de 

“sentido pessoal” em Leontiev tem uma conotação objetivista, restringindo-o ao reflexo das 

relações da “personalidade” com “os objetos” e compreendendo-o como resultado da 

internalização, não representando nada além do que o “significado para mim”.  

                                                             
9 O material mais vasto que se dispõe de Vigotski até o momento são suas Obras Escogidas, ou Obras Escolhidas 

em português, com seis tomos publicados. 
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 Portanto, de acordo com as considerações de González Rey (2007), pode-se dizer 

que os direcionamentos dados ao “sentido pessoal” por Leontiev e seus discípulos acabaram 

indo numa direção totalmente contrária à definição de “sentido” proposta por Vigotski, o que 

inclusive foi interpretado como um defeito. Entretanto, compreendendo a significação social e 

o sentido pessoal como constitutivos da consciência humana, Leontiev (1983) traz 

contribuições significativas sobre as mudanças que foram engendradas pelo modo de produção 

capitalista à organização da consciência (chamada de consciência alienada) e as consequências 

de todas estas mutações para os sentidos e significados do trabalho em nossa sociedade e na 

visão do trabalhador, estas mutações, por sua vez, serão aprofundadas no tópico de discussão a 

seguir. 

 

 

1.2 TRABALHO: O QUE É? O QUE É? 

 

 Parafraseando Gonzaguinha, cantor e compositor brasileiro, bem como 

considerando a relação intrínseca do trabalho com a vida, inicia-se esta discussão com os 

seguintes questionamentos: “E o trabalho? O que é? O que é? Ele é alegria ou é sofrimento?”. 

Com efeito, várias respostas podem ser dadas a esta pergunta, uma vez que não há um conceito 

único para a categoria trabalho; do contrário, trata-se de um campo de discussão multifacetado, 

polissêmico, que não apenas permite, mas exige diferentes olhares para sua compreensão 

(NEVES et al., 2018). 

 Cientes, portanto, de que o processo de definição de um termo não se trata de uma 

tarefa fácil, pois deve, em algumas palavras, trazer elementos suficientes para caracterizá-lo, 

correndo-se sempre o risco de ser demasiadamente abrangente ou, quando não, deixar de incluir 

características importantes, sendo, dessa forma, restritivo. Estamos cientes também da 

complexidade a que se propõe este tópico de discussão e o quão desafiante poderá ser. 

 Por outro lado, acredita-se que não será uma tarefa tortuosa ou uma proposta 

quimérica ou inverossímil, uma vez que não se tem a pretensão de se dar ou de se chegar a uma 

definição, até porque a única brisa tramontana que nos direciona neste início de discussão é o 

da não univocidade da categoria trabalho. Posição esta defendida por Borges (1999, p. 82), ao 

afirmar que “não existe uma concepção de trabalho única aceita pela sociedade, porque cada 

uma, surgida historicamente, não elimina as anteriores, mas se põem em luta, coexistindo e 

competindo entre si”. 
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 Dessa forma, inspirando-se na recorrente frase aristotélica de que “o ser se diz de 

vários modos” (ARISTÓTELES, 1991, p. 09), a proposta é apenas acompanhar as entrelinhas 

da história e apresentar algumas sugestões que foram sendo construídas; mas, completamente 

convictos, de que o trabalho, sendo uma categoria do ser, pois é ontológico, também tem muitas 

formas e possibilidades de ser dito, tem vários significados e vários sentidos. 

 A pergunta “O que é? O que é” refere-se, por sua vez, ao campo da significação, 

que, como foi bem explicitado no primeiro tópico de discussão, trata-se de um processo 

complexo que envolve significados e sentidos, que podem ser entendidos como sinônimos, mas 

também interpretados de forma distinta, além de envolver diversos olhares e contribuições de 

vários ramos do conhecimento.  

 Por isso, concordando-se com Tolfo e Piccinini (2007), vamos tentar dar ao 

presente estudo uma perspectiva multidisciplinar, pois se considera que os significados e 

sentidos do trabalho resultam da interação entre variáveis pessoais e sociais, de forma dialética.  

 Ressalta-se que esta proposta não é única e/ou inovadora, uma vez que vários 

autores têm se dedicado ao estudo sobre a produção de sentidos e significados do trabalho na 

atualidade, tais como: Dejours (1987); Bajoit e Franssen (1997); Borges (1998); Morin (2001; 

2002); Tolfo e Piccinini (2007); Morin, Tonelli e Pliopas (2007); Antunes (2013); Schweitzer 

(2017) e Lapa (2017). 

 Foi com base nestes autores, portanto, que se despertou para a complexidade deste 

tema, que pode, assim, ser abordado a partir de diferentes perspectivas teóricas e 

epistemológicas. Na Psicologia, de acordo com Schweitzer (2017), pode-se citar cinco 

principais correntes epistemológicas que dão suporte aos estudos sobre os sentidos e 

significados do trabalho: Sócio-Histórica; Cognitivista; Humanista Fenomenológica ou 

Existencialista; Construcionista Social e Psicodinâmica. 

 A abordagem Psicodinâmica do Trabalho tem como principal representante 

Christophe Dejours e se fundamenta no referencial teórico da Psicanálise e da Psicossomática, 

compreendendo o trabalho como fonte de patologias, de adoecimentos ou de saúde (PEREIRA; 

TOLFO, 2016). 

 Na perspectiva Construcionista Social, os sociólogos Berger e Luckmann (2004) 

têm influenciado pesquisadores da Psicologia, destacando a importante função das instituições 

no reprocessamento social dos sentidos, sejam elas religiosas econômicas ou políticas. Ainda 

na perspectiva construcionista, porém, no campo da Psicologia Social brasileira, pode-se citar 

as contribuições de Spink e Medrado (2004, p. 22), os quais consideram que:  
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[...] a produção de sentido não é uma atividade cognitiva intraindividual, nem pura e 

simples reprodução de modelos predeterminados. Ela é uma prática social, dialógica, 

que implica a linguagem em uso. A produção de sentido é tomada, portanto, como um 

fenômeno sociolinguístico – uma vez que o uso da linguagem sustenta as práticas 

sociais geradoras de sentido – e busca entender tanto as práticas discursivas que 

atravessam o cotidiano (narrativas, argumentações e conversas, por exemplo), como 

os repertórios utilizados nessas produções discursivas. 

  

 Na abordagem Humanista Fenomenológica-Existencialista, citam-se os trabalhos 

de Morin (2001; 2002), os quais têm influenciado diversas pesquisas brasileiras. Seus estudos 

sobre sentidos e significados do trabalho na Psicologia foram embasados na obra dos psiquiatras 

Viktor Frankl10 e Irvin Yalom11. 

 Dessa forma, Schweitzer (2017) ressalta que, para a perspectiva existencialista, o 

sentido do trabalho se constitui como uma estrutura afetiva composta por três componentes: o 

significado; a orientação do indivíduo ao trabalho e o grau de coerência que o trabalho tem para 

ele. O significado se refere às representações que o sujeito tem de sua atividade e os valores 

atribuídos; a orientação é o que ele busca e o que guia suas ações e, por fim, a coerência é a 

harmonia que ele espera de sua relação com o trabalho (MORIN, 2002; MORIN; AUBÉ, 2009). 

 Outra contribuição significativa a respeito desta temática é a abordagem 

Cognitivista, que tem como principal representante Borges (1998), pesquisadora brasileira, que 

partiu do conceito de significado do Grupo Meaning of Work International Research Team 

(MOW)12, mas aprofundou a análise sobre a estrutura fatorial das crenças sobre o trabalho e 

propôs um modelo de estrutura cognitiva do significado do trabalho composto pelas facetas: 

centralidade do trabalho, atributos valorativos, valores descritivos e hierarquia dos atributos.  

 Por fim, os estudos sobre este tema podem se sustentar na abordagem Sócio-

Histórica de Vygotski (1995, 2001), que compreende a constituição do indivíduo a partir do seu 

contexto histórico e das relações sociais que estabelece, configurando-se como um território em 

que significados e sentidos são produzidos, veiculados, transformados e apropriados.  

                                                             
10 O psiquiatra austríaco Viktor Emil Frankl (1905-1997) é o fundador da chamada Logoterapia, escola psicológica 

de caráter fenomenológico, existencial e humanista, conhecida também como a Psicoterapia do Sentido da Vida 

ou, ainda, a Terceira Escola Vienense em Psicoterapia. 

 
11 Psiquiatra, escritor e professor universitário norte americano. De acordo com Jacintho (2019), Yalom é 

reconhecido e respeitado em vários países por suas contribuições para a psicoterapia contemporânea, tanto pela 

sua abordagem teórica existencial como pela sua prática enquanto psicoterapeuta. Neste contexto, duas das suas 

obras se destacam: Existencial Psychotherapy/Psicoterapia Existencial (1984) e Os Desafios da Terapia (2006). 

 
12 Como o nome sugere foi uma equipe de investigação internacional que, de acordo com Schmidt et al. (2017), 

realizaram na Europa no final da década de 80, as primeiras e mais significativas pesquisas sobre o significado do 

trabalho. 
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 Neste contexto, vale ressaltar que, em meio à diversidade de olhares e abordagens 

sobre os sentidos e significados do trabalho, há ainda um conflito na utilização e conceituação 

dos termos “sentidos” e “significados”. Observa-se, assim, que esta não é uma discussão apenas 

entre as áreas do conhecimento, como foi exposto no primeiro tópico deste capítulo; do 

contrário, de acordo com Tolfo e Piccinini (2007), dentro dos estudos sobre sentidos e 

significados do trabalho, estes termos podem ser entendidos como sinônimos, mas também há 

posições e abordagens que os consideram como distintos.  

 Entre as abordagens que diferenciam os termos, tem-se a abordagem Sócio-

Histórica, será esta perspectiva, portanto, que fundamentará o presente estudo. Sendo assim, 

significado será compreendido como resultado da experiência social, uma zona estável de 

generalização; enquanto o sentido, será usado como um todo complexo, fluido, dinâmico que 

tem várias zonas, composto por aqueles enlaces que têm relação com o momento e a situação 

vivenciada, ou seja, o contexto (VIGOTSKI, 2001; ZUIN, 2011; LAPA, 2017).   

 Com efeito, como bem propôs Leontiev (1983), após o capitalismo, não há como 

se pensar na integração entre significado e sentido da ação.  Se essa união era possível, rompeu-

se com as contradições da produção capitalista, que gera a contraposição entre trabalho manual 

e trabalho intelectual e aliena a atividade humana. Nas relações de dominação, portanto, o 

significado e o sentido podem separar-se, tornando as ações alienadas, dessa forma, o sentido 

pessoal da ação não corresponde mais ao seu significado (ASBAHR, 2014; PEREIRA; TOLFO, 

2016). 

 Duarte (2004, p. 58), no seu estudo sobre a Psicologia de Leontiev, aponta que essa 

ruptura entre sentidos e significados não ocorre apenas para o indivíduo, mas para a sociedade. 

A ruptura de sentido para o trabalhador, na verdade, é consequência desta ruptura que se deu 

no campo social: 

 

Acontece que também para a sociedade o trabalho do operário apresenta uma cisão 

entre o conteúdo e o sentido. Como estamos falando de uma sociedade capitalista, o 

sentido que a atividade do operário tem é o de parte necessária do processo de 

reprodução do capital, ou seja, o sentido é dado pelo valor de troca da força de 

trabalho. [...] Assim, não é apenas para o operário que o sentido do seu trabalho se 

dissocia do conteúdo deste, esse fenômeno ocorre também para a sociedade. Na 

verdade, o sentido pessoal que o trabalho tem para o operário é uma consequência do 

sentido que esse trabalho tem para a sociedade capitalista. 

 

 Dessa forma, neste estudo, corroboramos com a abordagem Sócio-Histórica 

também sobre os sentidos e significados do trabalho.  Pereira e Tolfo (2016) enfatizam que 

Vigotski não discutiu particularmente sentidos e significados no contexto laboral; no entanto, 

propôs uma abordagem teórico-metodológica que proporciona uma compreensão abrangente 
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da realidade, coerente com o estudo de um fenômeno tão complexo e multifacetado como o 

próprio trabalho. Por isso, considera-se que a perspectiva vigotskiana tem muito a contribuir 

para este campo de discussão. 

 Entretanto, embora se concorde com a distinção dos termos “sentido” e 

“significado”, inclusive ao que se refere à categoria “trabalho”, como bem propõe a abordagem 

Sócio-Histórica, isso não significa privilegiar um em detrimento do outro. A proposta aqui será 

polissêmica, multidisciplinar e multidimensional, considerando aspectos de ordem objetiva e 

subjetiva, questões históricas, sociais e econômicas sobre a categoria trabalho.  

  Neste campo multifacetado que se propõe adentrar, cabe ainda ressaltar que as 

correntes epistemológicas sobre os sentidos e significados do trabalho no campo da Psicologia, 

apresentada por Schweitzer (2017), são apenas uma proposta didática de classificação; mas, 

isso não significa que as abordagens são apenas estas, isso seria restringir demais um fenômeno 

tão amplo e plural como o trabalho. 

 Nesse contexto, considera-se importante destacar a proposta de Antunes (2013), 

baseada em uma perspectiva sociológica, mas que, como enfatiza Pereira e Tolfo (2016), tem 

contribuído substancialmente para as reflexões sobre sentidos do trabalho na Psicologia.  

 Este autor, portanto, tem abordado a centralidade e a importância do trabalho como 

uma categoria sociológica chave, relacionando os sentidos do trabalho com os sentidos da vida: 

“[...] E a busca de uma vida cheia de sentido, dotada de autenticidade, encontra no trabalho seu 

locus primeiro de realização” (ANTUNES, 2013, p. 143). Entretanto, o trabalho só pode ser 

considerado pleno de sentido se for autodeterminado, autônomo e livre. Assim, ele explora as 

conexões decisivas existentes entre trabalho e liberdade, o que reflete uma conotação positiva.  

 Embora se concorde com estas conexões; neste tópico, acabará extrapolando-as, 

uma vez que a proposta de reflexão sobre os sentidos e significados do trabalho, aparecerá a 

partir do seguinte questionamento: “trabalho: o que é? O que é?”. Para responder a esta 

pergunta, porém, serão usados dois caminhos de respostas, o que lembra a proposta de Blanch 

Ribas (2003). 

 O primeiro direcionamento, portanto, refere-se às conotações negativas do trabalho, 

considerando as condições materiais de determinada época. Nesse sentido, aparecerão 

representações do trabalho como pena, castigo e dor, bem como a depreciação do sentido do 

trabalho na sociedade capitalista contemporânea, em que este deixou de ser substantivo e passou 

a ser adjetivado como alienante, explorador, monótono e repetitivo, discriminante, 

embrutecedor e submisso (ARAÚJO; SACHUK, 2007). 
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 Mas o trabalho é só sofrimento? A resposta para esta pergunta é não. Por isso, o 

segundo direcionamento de reflexões sobre “o que é o trabalho?” abordará as suas conotações 

positivas, desde o salto qualitativo do conceito de trabalho com a Reforma Protestante, até a 

dimensão ontológica do termo com Marx, que influenciará, por sua vez, a utopia de uma Escola 

do Trabalho, ou seja, a formação humana integral. 

 Enveredando-se pelo caminho da história, em busca das respostas, vai se perceber 

que o conceito de trabalho foi sofrendo transformações de acordo com as condições materiais 

de cada época. No entanto, esta dupla significação não é uma característica exclusiva da 

sociedade contemporânea, do contrário, é uma característica histórica ou mesmo inerente à 

categoria trabalho. Assim, considera-se relevante a advertência de Tumolo (2005, p. 22) de que 

“[...] a dimensão de positividade do trabalho se constitui pela dimensão de sua negatividade, 

seu estatuto de ser criador da vida humana se constrói por meio de sua condição de ser produtor 

da morte humana”. A seguir, será apresentado separadamente estas duas conotações; porém, 

acredita-se que isso não contradiz a advertência, pois será apenas para fins didáticos. 

 

1.2.1 Ele é sofrimento? 

  

 Iniciaremos a busca de significados e sentidos sobre o papel do trabalho na vida do 

ser humano na Bíblia, mais especificamente, no livro de Gênesis, que descreve sobre a criação 

do mundo e do ser humano:  

 

[...] Já que você deu ouvidos à sua mulher e comeu da árvore cujo fruto eu lhe tinha 

proibido comer, maldita seja a terra por sua causa. Enquanto você viver, você dela se 

alimentará com fadiga [...]. Você comerá seu pão com suor do seu rosto, até que volte 

para a terra, pois dela foi tirado. (GÊNESIS 3, 17.19/ BÍBLIA SAGRADA, 1991, 

p.17). 

  

 Nesse contexto, conforme ressaltam Lassance e Sparta (2003), já se encontra uma 

conotação negativa para o trabalho, sendo compreendido como castigo divino imposto aos 

homens por sua desobediência a Deus. 

 Se decidíssemos responder à pergunta norteadora, adotando como referência a 

etimologia da palavra, também estaríamos mais próximos do trabalho como sofrimento. Em 

latim, trabalho deriva de tripalium, “tri” (três) e “palus” (pau), que pode ser traduzido por “três 

paus”, referindo-se a um instrumento feito de três paus aguçados, algumas vezes ainda munidos 

de pontas de ferro, utilizado, a princípio, na lavoura e, depois, utilizado em Roma para tortura, 

prendendo-se no tripalium pessoas para serem martirizadas, conforme pode ser observado na 

Figura 2. 
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 Desse radical surgiram as expressões trabalho (em português), travail (francês) e 

trabajo (espanhol). A palavra labor (inglês) e lavoro (em italiano), por sua vez, são também 

um resquício da antiguidade, em que se diferenciava trabalho de labor. De acordo com Gomes 

e Ottoni (2014), em grego, labor significava fadiga, que estava associada aos cultivos dos 

campos, requerendo extremo esforço físico; enquanto que trabalho estaria ligado à criação de 

uma obra em andamento ou feita (TAVARES, 2006). 

 Entretanto, para os gregos antigos, o termo “trabalho” era encarado como pena aos 

seres não livres (os escravos), uma vez que a vocação do homem livre era a contemplação 

(filosófica ou política) ou as armas (GOMES; OTTONI, 2014). Nesse contexto, cita-se 

Hesíodo13, que descreveu o trabalho como pena imposta por Zeus aos homens, em virtude do 

pecado de Prometeu e iniciada pela abertura da Caixa de Pandora14: 

 

É que os deuses mantêm escondido dos humanos o sustento. 

Pois senão trabalharias fácil, e só um dia, e, mesmo ocioso, terias o bastante para o 

ano. 

[...] Mas Zeus escondeu-o, encolerizado em seu coração, porque o enganara Prometeu 

de curvo pensar. 

[...] Antes, de fato, as tribos dos humanos viviam sobre a terra sem contato com os 

males, com o difícil trabalho ou com penosas doenças que aos homens dão mortes 

(HESÍODO, 2012, p. 65). 

                                                             
13 Hesíodo foi um dos dois grandes poetas gregos do século VIII a.C. Na sua obra Os trabalhos e os dias, trata de 

temas mais terrenos. A primeira parte é dedicada a mitos que ressaltam a necessidade do trabalho duro e honesto 

e, a segunda parte, estabelece normas para a agricultura e para a educação dos filhos, além de mencionar 

superstições do dia-a-dia (GOMES; OTTONI, 2014). 
 
14 Prometeu, filho do Titã Jápeto, que pertencia à segunda geração dos deuses gregos, desejando enganar Zeus em 

benefício dos mortais, roubou uma centelha do fogo dos deuses e entregou aos homens. Prometeu foi punido pelos 

seus atos, sendo acorrentado em uma montanha, onde todos os dias uma águia devorava-lhe o fígado, que crescia 

novamente durante a noite. Mas Zeus acreditava que os humanos também tinham culpa por aceitarem o dom do 

fogo de Prometeu, e, para punir o homem, criou a primeira mulher, que foi chamada de Pandora, enviada à Terra, 

para ser esposa de Epimeteu (irmão de Prometeu). Como presente de casamento, Zeus deu uma caixa para Pandora, 

advertindo-lhe para que nunca a abrisse; porém, ela não resistiu ao desejo de abrir o presente. Assim, na caixa 

aberta por Pandora, estavam armazenadas todas as calamidades que assolariam os homens, como a fadiga – 

resultado do trabalho - e as doenças (HESÍODO apud GOMES; OTTONI, 2014). 

 

Figura 2 – Tripalium utilizado para tortura 
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 O trabalho estaria associado, pois, à perda da liberdade, “[...] seria a prisão do ser 

humano no quadro da natureza, que subordinava o intelecto à prática e, por isso, aviltava o 

homem” (GOMES; OTTONI, 2014, p. 213). Dessa forma, Arendt (2007, p. 21), em sua obra 

intitulada “A condição humana”15, afirma que na Grécia Clássica, nem o labor, nem o trabalho 

eram tidos como suficientemente dignos para construir o bios, “um modo de vida autônomo e 

autenticamente humano”. Para tanto, cita Aristóteles e a sua concepção de “ser livre”, que 

deveria eliminar  

 

[...] qualquer modo de vida dedicado basicamente à sobrevivência do indivíduo – não 

apenas o labor, que era o modo de vida do escravo, coagido pela necessidade de 

permanecer vivo e pela tirania do senhor, mas também a vida de trabalho dos artesãos 

livres e a vida aquisitiva do mercador. Em uma palavra, excluía todos aqueles, que 

involuntária ou voluntariamente, permanente ou temporariamente, já não podiam 

dispor em liberdade dos seus movimentos e ações (ARENDT, 2007, p. 20).  

 

  De acordo com Arendt (2007), Aristóteles distinguia apenas três modos de vida 

(bioi) que os homens podiam escolher livremente, isto é, em inteira independência das 

necessidades da vida, são estes: modo de vida voltado para os prazeres do corpo, no qual o belo 

é consumido tal como é dado; modo de vida dedicado aos assuntos da polis, na qual a excelência 

produz belos feitos; modo de vida do filósofo, dedicada à investigação e à contemplação das 

coisas eternas. 

 Portanto, conforme o pensamento aristotélico apresentado acima, parece que não 

teria espaço nem para o labor nem para o trabalho como modos de vida livre. Nesse ponto, 

Aristóteles deve ter seguido o mestre, pois Platão, no diálogo de “Górgias”, também definiu 

para o Ocidente a verdadeira liberdade, que seria própria dos senhores e dos filósofos, e 

estabeleceria relação de oposição ao trabalho. 

 De acordo com Mordenti (2011), no diálogo de “Górgias”, Sócrates está falando 

dos construtores de máquinas e, embora reconheça a utilidade destes, determina: “[...] nem por 

isso deixaria de menosprezá-lo e à sua arte, e poderias mesmo, por troça, chamar-lhe mecânico, 

como decerto não darias tua filha para casar-se com o filho dele, nem permitirias que teu filho 

tomasse a dele em casamento” (PLATÃO, 200?, p. 67). 

 

                                                             
15 Arendt (2007) também estabelece uma distinção entre labor e trabalho. A condição humana, segundo a autora, 

está relacionada a três atividades fundamentais que caracterizam a vida na terra: “labor”, “trabalho” e “ação”. O 

“labor” corresponde ao processo biológico do corpo humano, a condição humana do labor é a própria vida. O 

“trabalho” é a atividade correspondente ao artificialismo da existência humana, ele produz um mundo “artificial” 

de coisas, a condição humana do trabalho é a mundanidade. A “ação”, única atividade que se exerce diretamente 

entre os homens sem a mediação das coisas ou da matéria, corresponde à condição humana da pluralidade. 
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 Assim, observa-se que na Antiguidade Clássica, base da nossa sociedade ocidental, 

havia interesse em excluir o animal laborans, bem como o homo faber. De acordo com Gomes 

e Ottoni (2014), este era o interesse aristocrático, que acabou hegemonizando o panorama 

cultural grego e desprezou o trabalho, tal como fizeram Platão e Aristóteles. Os romanos, por 

sua vez, herdeiros da tradição cultural helênica, incorporaram a noção negativa do trabalho dos 

gregos, e também compreendiam o trabalho manual como herança penosa, imposta pelos 

deuses.  

 Para Cortella (2017), embora séculos tenham se passado, esta ideia insiste em 

permanecer, de forma que o entendimento do trabalho manual como tarefa de inferiores ainda 

é frequente. Por exemplo, não raro, ouve-se expressões como: “você não quer estudar?! Não 

vai ser ninguém na vida! Vai ser faxineiro”. Portanto, este conceito de trabalho como castigo 

do ponto de vista moral-religioso, o trabalho que estafa, o trabalho que causa sofrimento e 

adoece, não ficou na Antiguidade, mas ainda é um conceito atual, principalmente diante das 

profundas mutações no mundo do trabalho, engendradas pelo Capitalismo contemporâneo e 

descritas por Antunes e Alves (2004), em que se intensificam as formas de extração do trabalho, 

repercutindo diretamente nas condições de vida do trabalhador e de sua família. 

   

1.2.1.1 O trabalho que adoece 
 

 Com a Terceira Revolução Industrial (primeiras décadas do século XX, que pode 

ser estampado como o século do automóvel), a produção industrial, ou setor secundário da 

economia, ocupou lugar de destaque no desenvolvimento de riquezas e na geração de postos de 

trabalho dentro da sociedade capitalista (LASSANCE; SPARTA, 2003). De acordo com estas 

autoras, foi uma época marcada pelas ideias de organização científica do trabalho de Taylor e 

da criação das linhas de montagem na indústria automobilística por Henry Ford. 

 Esta época, por sua vez, marca o retrocesso do valor trabalho, voltando-se a 

concepção do trabalho como perda da liberdade. Talvez o termo retrocesso seja elogio, pois, 

pelo menos na Antiguidade Clássica, havia um repúdio por esta concepção de trabalho; mas, 

para esta nova forma de Capitalismo, o trabalho para a morte passa ser a regra.  

 De acordo com Chaplin apud Antunes (2013, p. 247), a sociedade taylorizada e 

fordizada estampou “a degradação do trabalho unilateral, estandardizado, parcelar, fetichizado, 

coisificado e maquinal”. Consequentemente, houve a “desantropomorfização” do trabalho e o 

trabalhador foi convertido em um mero apêndice da máquina-ferramenta, foi-lhe “suprimido” 

a dimensão intelectual do trabalho, retirando-lhe a posse do produto do seu trabalho, 
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[...] mas não é apenas o produto que não lhe pertence mais. Ele próprio deixa de ser o 

centro de si mesmo. Não escolhe seu salário, não escolhe seu horário, nem o ritmo do 

trabalho, passa a ser comandado de fora, por forças estranhas a ele. Em consequência 

disso, acontece a humanização da mercadoria que leva à desumanização do homem, 

à sua coisificação, à sua reitificação, sendo ele próprio transformado em mercadoria. 

Isto é, sua força de trabalho tem um preço de mercado. A mercadoria passa a ter valor 

superior ao homem (PALARO; BERNARTT, 2012, p. 297). 

  

 Se o cenário já era caótico, a situação só se agravou com as transformações 

ocorridas a partir de 1980, em que, de acordo com Antunes (2014), mesclaram-se ao fordismo 

e ao taylorismo outros processos produtivos (neofordismo, neotaylorismo, pós‑fordismo) ou, 

em alguns casos, a substituição destes pela experiência japonesa do toyotismo. Assim, novos 

processos de trabalho emergiram e a produção em série e de massa são “substituídos” pela 

flexibilização da produção, pela “especialização flexível”, por novos padrões de busca de 

produtividade, por novas formas de adequação da produção à lógica do mercado, a saber: 

 

[...] modalidades de desconcentração industrial, [...] novos padrões de gestão da força 

de trabalho, dos quais os Círculos de Controle de Qualidade (CCQs), a “gestão 

participativa”, a busca da “qualidade total”, são expressões visíveis não só no mundo 

japonês, mas em vários países de capitalismo avançado e do Terceiro Mundo 

industrializado (ANTUNES, 2014, p. 34).  

    

 Estas transformações, por sua vez, acarretaram uma nova configuração da classe 

trabalhadora, com profundas repercussões inclusive na sua subjetividade. De acordo com 

Antunes e Alves (2004, p. 343), a classe trabalhadora não é mais idêntica àquela existente em 

meados do século passado, hoje ela é mais ampla, tem “[...] uma conformação mais 

fragmentada, mais heterogênea, mais complexificada”. 

 Nesse contexto, ocorreram mudanças também no perfil do trabalhador, exige-se 

agora um trabalhador comprometido e ao mesmo tempo criativo. No entanto, como afirma 

Kadooka et al. (2013), a ênfase das empresas no fator humano não significa uma humanização 

das relações de trabalho, ao contrário, mudam-se as formas de gestão e controle, assinalando-

as com uma ilusão de flexibilidade, de liberdade, de escolha e poder de ação. 

 Vale ressaltar que tudo não passa de um engodo, pois esta “pseudo flexibilidade”, 

a tal parceria com os funcionários e a “pseudo” participação não é livre; do contrário, é 

obrigatória, controlada e até mesmo manipulada pela organização (ARAÚJO; SACHUK, 

2007). A pergunta que se levanta é a seguinte: por acaso se pode chamar de parceria uma relação 

coisificada, em que o trabalhador continua sendo encarado como objeto? Certamente não! Por 

isso, as mutações no mundo do trabalho com as suas novas técnicas de gestão da força de 

trabalho, são ainda mais perversas para o trabalhador, pois a relação de exploração é mascarada 

por meio de um processo de subjetivação, ou seja,  
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[...] o indivíduo submetendo-se totalmente (corpo e alma como diríamos em outros 

tempos) trabalha para a organização como se esta fosse dele próprio. Ele acredita que 

a organização faz parte dele, da mesma forma que ele faz parte da organização, o que 

o liga ao futuro dela. O indivíduo se encontra, portanto, sob a dominação da 

organização, ao nível inconsciente, e essa dominação será cada vez mais forte na 

medida em que há a dissolução da instância crítica do indivíduo (PAGÈS et al. 1993, 

p. 158). 

 

 Assim, para este autor, os laços que ligam o indivíduo à organização hipermoderna, 

não são somente os econômicos e ideológicos, mas também os psicológicos, tornando-o mais 

difícil o trabalho como fonte de prazer e liberdade. Antunes (2013) também fala sobre estas 

novas técnicas de gestão, tais como o trabalho em equipe, as “células de produção”, os “times 

de trabalho”, os grupos “semiautônomos”, o “envolvimento participativo” dos trabalhadores; 

mas, tudo isso, na verdade, não passa de uma participação manipuladora e que preserva, na 

essência, as condições do trabalho alienado e estranhado. 

 A imersão do trabalhador nesta lógica doentia tem levado ao que Alves (2000) 

chamou de “captura da subjetividade”, que implica à prisão psíquica do trabalhador, uma 

espécie de cárcere mental alienante, submissão plena, do qual o indivíduo dificilmente consegue 

livrar-se, haja vista a sutileza e sofisticação engendradas pela organização do trabalho.  

 Diante deste processo doentio da captura da subjetividade e do aviltamento do 

trabalhador, não há outra forma de caracterizar o trabalho senão com fonte de sofrimento, 

angústia, quando não, sinônimo de adoecimento e morte. Como bem ressaltam Torres et al. 

(2011), a combinação das inovações tecnológicas com os novos métodos gerenciais vem 

gerando uma intensificação do trabalho, que se traduziu em uma série de agravos à saúde: 

envelhecimento prematuro, aumento do adoecimento, morte por doenças cardiovasculares e 

outras doenças crônico-degenerativas. 

 Com a instabilidade de empregos e em decorrência da necessidade de sobreviver, o 

trabalhador é obrigado a aceitar empregos que o deixam exposto a ambientes insalubres, 

colocando em risco sua saúde. Submete-se ainda à intensificação do ritmo de produção, ao 

prolongamento das jornadas de trabalho, às pressões por maior produtividade e condições que 

conduzem ao incremento da probabilidade de acidentes causadores de incapacidade temporária, 

permanente, ou mesmo mortes, o que, infelizmente, pode ser exemplificado com a avalanche 

de lama, proveniente do rompimento da barragem do Córrego do Feijão, de propriedade da 

mineradora Vale S.A., no dia 25 de janeiro de 2019, em Brumadinho – MG, já considerado o 

maior acidente de trabalho registrado no Brasil. Situações e fatos como estes corroboram o 

vínculo causal entre saúde e trabalho, ou talvez seja mais apropriado relacionar doença e 

trabalho (NAVARRO, 2003). 
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 Souza e Fellet (2019) assinalam que um balanço da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT) aponta que 321 mil pessoas morrem por ano no mundo em acidentes de 

trabalho. O Brasil é o 4º colocado nesse ranking, atrás da China, Índia e Indonésia; porém, 

Torres et al. (2011) ressaltam que a real situação pode ser ainda mais trágica no Brasil, pois os 

levantamentos periódicos só contabilizam o trabalho formal, excluindo o número significativo 

de acidentes e doenças ocorridos com os trabalhadores parciais, temporários e subcontratados. 

 Considera-se, assim, que as modificações no mundo do trabalho, levam o 

trabalhador à perda da sua identidade e/ou a uma subjetividade permeada por um processo de 

perversa precarização e subsunção da sua força de trabalho ao capital. Se por um lado perde, 

por outro, ganha insegurança, desenvolve sentimento de impotência, altos níveis de ansiedade 

e estresse, além da ressonância negativa na vida social e familiar.  

 Nesse sentido, Torres et al. (2011) alertam ainda para as repercussões do 

adoecimento laboral, pois as consequências ultrapassam as fronteiras do local de trabalho, 

alastrando-se até as unidades de saúde, tribunais e a comunidade envolvente, inclusive o 

ambiente familiar. Por isso, não é só o trabalhador que adoece, mas todas as relações sociais 

ficam fragilizadas e formam uma rede complexa de transtornos. 

 

1.2.1.2 O trabalho que desemprega 
 

 Ao longo dos séculos, a relação do homem com o trabalho foi se redimensionando; 

no entanto, as profundas mutações implementadas a partir do padrão capitalista de acumulação 

flexível não possibilitaram o redimensionamento, mas uma total subsunção. E o mais brutal 

resultado dessa subsunção do trabalho ao capital é a expansão sem precedentes do desemprego 

estrutural, em consonância com o princípio da “fábrica magra”, que apregoa um enxugamento 

de tudo o que for considerado excessivo ou supérfluo, tanto no que se refere aos estoques, 

quanto à quantidade de trabalhadores, em nome de uma reestruturação produtiva (RATES, 

2018). 

 De acordo com Antunes (2014), trata-se de uma processualidade contraditória que, 

de um lado, reduz o operariado industrial e fabril e, de outro, aumenta o subproletariado, o 

trabalho precário e o assalariado no setor de serviços; incorpora o trabalho feminino, mas exclui 

os mais jovens e os mais velhos. Assim, com tão profundas mutações no mundo do trabalho, a 

classe-que-vive-do-trabalho sofreu a mais aguda crise deste século, tanto que surgiram algumas 

teorias que anunciam o fim do trabalho. 
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 Com efeito, se o trabalho for entendido simplesmente como emprego, talvez a 

profecia apocalíptica se aproxime da sua realização, o “trabalho”/emprego está próximo do seu 

fim. A divulgação mensal de julho de 2020 da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – 

PNAD COVID1916, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e 

ilustrada na Figura 3, parece sinalizar este fim, ao mostrar que a taxa de desocupação aumentou 

em 0,7 pontos percentuais de junho para julho no Brasil, atingindo no último mês 13,1% (IBGE, 

2020).  

    
Figura 3 – Taxa de desocupação das pessoas de 14 anos ou mais de idade na pandemia, no Brasil 

e Grandes Regiões (%) – junho e julho de 2020 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

    

              

                           

                   Fonte: IBGE – PNAD COVID 19 junho-julho/2020  

  

 Observa-se ainda que, mesmo com a flexibilização das medidas de distanciamento 

social e a retomada das atividades econômicas, a taxa de desocupação alcançou o percentual de 

14,4% na última semana de setembro17, sendo esta a maior da série histórica iniciada em maio, 

conforme mostra a Figura 4. Vale ressaltar, porém, que o aumento da taxa sugere que mais 

pessoas estão pressionando o mercado em busca de trabalho; mas ainda assim, estima-se que 

15,3 milhões pessoas não procuraram trabalho por conta da pandemia ou por falta de trabalho 

na localidade. 

                                                             
16 A PNAD COVID19 é uma versão da PNAD Contínua, em parceria com o MS, e tem por objetivo estimar o 

número de pessoas com sintomas associados à síndrome gripal e monitorar os impactos da pandemia da Corona 

Virus Disease (COVID)-19, que na tradução para o português seria “Doença do Coronavírus”, no mercado de 

trabalho brasileiro (IBGE, 2020). 

 
17 Esta foi a última divulgação semanal da PNAD COVID19, pois o IBGE emitiu uma Nota Técnica comunicando 

a interrupção das divulgações semanais da pesquisa, permanecendo apenas com as divulgações mensais. 
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Figura 4 – Taxa de desocupação (%) no Brasil, referente à quarta semana de setembro 

  

 

               

 

    

 

 

 

 

 

   
 

                           
                  

            Fonte: IBGE – PNAD COVID 19  

    

  Dessa forma, como foi ressaltado em um Boletim da Rede de Pesquisa 

Solidária18, a taxa de desocupação sozinha pode mascarar a real situação dos trabalhadores no 

Brasil: desalentados pelo desemprego oculto, visto que não desistiram simplesmente de 

procurar por emprego, mas foram assim forçados. A taxa de desocupação não seria, portanto, 

suficiente para compreender o desemprego no contexto de pandemia, pois: 

 

[...] supõe que os indivíduos estão ativamente procurando emprego, não considerando 

que as políticas de distanciamento social, necessárias à contenção da propagação do 

coronavírus, reduziram drasticamente as possibilidades de procura – tanto pela 

inviabilidade de fazê-lo presencialmente, quanto pela indisponibilidade de oferta nas 

localidades, em função do baixo desempenho das empresas (PRATES; BARBOSA, 

2020, p. 2.). 

   

  Com efeito, o encolhimento do mercado de trabalho no contexto da pandemia 

apresentou quedas nos números de trabalhadores com carteira assinada, mas também no número 

de trabalhadores informais, que se refere à soma dos trabalhadores por conta própria sem CNPJ, 

trabalhadores sem carteira, trabalhadores domésticos sem carteira e trabalhador familiar 

auxiliar. Ainda de acordo com os dados da PNAD COVID 19, a taxa de informalidade atingiu 

34,5% em junho, que corresponde a 28,5 milhões de pessoas; enquanto no início de maio, eram 

29,9 milhões. Em julho, embora não havendo variação significativa em relação a junho, 

observa-se mais uma queda neste número, que atingiu 27,4 milhões de pessoas, equivalente a 

33,6% do total de ocupados (IBGE, 2020).  

                                                             
18 A Rede de Pesquisa Solidária conta com mais de 70 pesquisadores de diferentes áreas, no Brasil e em outros 

países, mobilizados para aperfeiçoar a qualidade das políticas públicas do governo federal, dos governos estaduais 

e municipais que procuram atuar em meio à crise da COVID-19. 
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 Contudo, depois da forte queda no início de maio até meados de julho, o número de 

pessoas ocupadas vem se recuperando, agora, será que estão se ocupando sob condições de 

trabalho digna? Infelizmente, a resposta para esta pergunta é não, pois a recuperação em 

pequenos percentuais nesta taxa está relacionada, especialmente, entre trabalhadores informais, 

que foram inclusive os mais atingidos no início da pandemia.  

 A informalidade, por sua vez, é uma das formas de precarização das relações de 

trabalho, ao privar os trabalhadores dos seus direitos trabalhistas. Assim, se numericamente 

poderia se entender a queda da taxa de informalidade durante a pandemia como algo positivo; 

para além dos números, percebe-se que esta queda não está associada a uma redução da 

precariedade, do contrário, a taxa indica que pessoas perderam ocupação e não se inseriram em 

outro emprego. E este pequeno sinal de retorno dos trabalhadores ao mercado de trabalho, 

indicam, por sua vez, um retorno para a informalidade. 

 Neste contexto, como propõem Antunes e Alves (2004), para se compreender a 

nova forma de ser do trabalho da classe trabalhadora, é preciso partir de uma concepção 

ampliada, pois a própria classe-que-vive-do-trabalho adquire nova configuração, sendo 

composta tanto pelos trabalhadores desempregados (formadores de um exército de reserva), 

quanto por empregados (em sua maioria, com vínculos precários, informais, temporários, 

subcontratados, part-time, com poucas garantias trabalhistas). 

 Surge, portanto, um novo tipo de trabalhador: o trabalhador desempregado. Nesse 

contexto, é importante relembrar os três tipos de experiências de desemprego descritas por 

Schnapper (1984), a saber: desemprego total; desemprego invertido e desemprego postergado. 

O desemprego total caracterizaria as experiências negativas (como humilhação e inutilidade) 

geradas pelo desemprego; enquanto que o desemprego invertido indicaria uma vivência mais 

positiva, uma vez que liberaria mais tempo para atividades pessoais, como acontece com alguns 

jovens, com maiores recursos escolares e culturais, que se beneficiam da ajuda econômica 

familiar para redefinir projetos pessoais ou buscar a autorrealização (BAJOIT; FRANSSEN, 

1997). Por fim, a experiência do desemprego postergado serviria para descrever um período 

ativo de busca de emprego e de formação profissional, seria uma situação de desemprego não 

apreendida como tal, mas “como se” já tivesse garantido o emprego em função do currículo.  

 Contudo, talvez a maior experiência de desemprego vivenciada pelos brasileiros 

atualmente seja o desalento, tanto na forma definida pelo IBGE, referindo-se àqueles que 

desistiram de procurar trabalho; como o desalento escondido, mas também presente na condição 

daqueles que por não acreditarem mais que um dia terão um emprego formal, tornam a situação 

da informalidade como a normalidade (SANSON, 2019). 
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 Entretanto, não existe uma experiência única em relação ao desemprego, sendo 

preciso romper com a dicotomia: de um lado, desempregados felizes; do outro, desempregados 

desalentados e que se deprimem. Do contrário, é preciso insistir na simultaneidade das 

diferentes lógicas presentes, que fazem desta experiência multidimensional, em virtude da 

diversidade e a fragmentação das experiências de trabalho e de desemprego na sociedade atual. 

 O mundo do trabalho, portanto, apresenta uma realidade em que formas de 

reestruturação e heterogeneidade se intensificaram, com o desemprego, flexibilização, 

desqualificação e precarização das relações de trabalho. Tudo isso em consequência das 

profundas transformações do próprio capitalismo contemporâneo, em que se “intensificam as 

formas de extração do trabalho, ampliam-se as terceirizações, a noção de tempo e de espaço 

também são metamorfoseadas e tudo isso muda muito o modo do capital produzir as 

mercadorias” (ANTUNES, 2009, p.10). 

 Mas, pode-se chamar este cenário de mutação? Esta não é uma realidade que nos 

persegue e a precariedade das formas de trabalho não são mais que tradicionais no Brasil? De 

fato, esta é uma realidade histórica. Contudo, ainda nas condições da sociedade brasileira, com 

desigualdades estruturais, em que as garantias e direitos sociais nunca se tornou generalizável 

a toda a população e sempre conviveu com outras formas de trabalho de ordem informal, como 

a subcontratação, o trabalho por empreitada ou em domicílio (COUTINHO et al., 2013), é 

possível afirmar que a informalidade tem crescido aceleradamente e, assim, mais pessoas 

passam a depender do trabalho informal, deixando de ter acesso aos direitos trabalhistas. 

Portanto, a preocupação diante das mutações do mundo do trabalho é a intensidade e a 

velocidade com que ocorrem, podendo não deixar sobreviventes. 

 Então, estas mutações seriam, de fato, suficientes para anunciar o fim do trabalho 

ou da classe trabalhadora? O efeito parece ser contrário, diante da ausência generalizada de 

emprego e de crescimento da precarização, ratifica-se, como em nenhuma outra fase da história, 

a importância que tem o trabalho na vida das pessoas. Dessa forma, Castel (1998, p. 157), que 

não se alinha aos defensores da tese do fim do trabalho, afirma: 

 

Mas é ainda sobre o trabalho, quer se o tenha, quer este falte, quer seja precário ou 

garantido, que continua a desenrolar-se, hoje em dia, o destino da grande maioria dos 

atores sociais. Nesse sentido, pode-se continuar a falar de centralidade do trabalho, no 

sentido de que ele permanece, positivo ou, muitas vezes, negativamente, no centro das 

preocupações da maior parte das pessoas 

 

 Com efeito, a situação é caótica, mas não é o fim! As transformações sociais, 

econômicas e políticas de cada época e de cada tempo não foram, não é e não serão capazes de 

levá-lo ao sepultamento, pois significaria o desaparecimento do próprio homem. 
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1.2.2 Ele é alegria? 

    

De fato, o trabalho não é só sofrimento, ele também pode ser alegria, esperança e/ou 

prazer. Assim, até mesmo entre os hebreus, compreendia-se que o mesmo trabalho que 

extinguiu a bonança do paraíso, poderia reconduzir o homem ao mesmo paraíso, ou seja, o 

trabalho era visto com uma forma de expiação do pecado.  

Tavares (2006) afirma que, para os gregos, também existia dupla significação para 

o termo trabalho. Embora, habitualmente, afirme-se que a filosofia grega via o trabalho apenas 

como negatividade, Battaglia (1958) questiona este posicionamento, uma vez que havia muitos 

escravos gregos detentores de importantes posições sociais. Neste contexto, recorda-se também 

da posição do poeta Hesíodo, que considerou esta conotação ambígua do trabalho, pois, ao 

mesmo tempo em que o definiu como pena, também o compreendeu como redenção, 

 

[...] agradava os deuses e possibilitava aos homens tornarem-se independentes. Aqui 

se percebe a primeira menção ao trabalho como atividade criativa. Se o trabalho 

tornava os homens independentes é porque ele permitia a criação de meios de 

subsistência, criação do mundo, diminuindo a dependência dos homens em relação 

aos desígnios divinos (GOMES; OTTONI, 2014). 

 

 Para ratificar posições para além da negatividade em relação à concepção de 

trabalho entre os gregos antigos, Gomes e Ottoni (2014) citam ainda os filósofos sofistas, os 

quais introduziram a ideia de que não há elevação humana – felicidade – dissociada da fadiga. 

Assim, talvez tenha surgido com o sofista Pródico, a ideia do trabalho como forma de conferir 

dignidade à vida. Para o cínico Antístenes, o trabalho era lei e dever da vida. E, o próprio 

Sócrates, elogiava o trabalho manual e intelectual. 

 Battaglia (1958) considerava que a repulsa contra o trabalho manual se restringia 

à aristocracia guerreira dórica que conquistou o território grego e impôs o trabalho aos povos 

conquistados, por meio da escravidão. Os camponeses que migraram para as cidades e eram 

excluídos da cidadania ateniense, por sua vez, efetuavam trabalhos manuais, como homens 

livres, atribuindo ao trabalho, portanto, um caráter sagrado e valor moral (GOMES; OTTONI, 

2014).  

Com efeito, a apresentação destas outras concepções sobre o trabalho, ainda na 

Antiguidade Clássica, é apenas para deslindar que, desde os tempos mais remotos, o conceito 

de trabalho convive com a contradição, embora se considere que foi a conotação negativa que 

se sobressaiu neste momento histórico. Este cenário, por sua vez, só começa a mudar a partir 

do século XIII, quando o cristianismo deixa de ser meramente contemplativo e o dever religioso 

passa a adotar um conceito de atividade/ação – o trabalho – como exercício da humildade.  
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De acordo com Gomes e Ottoni (2014), nesse contexto, várias ordens religiosas 

surgiram prescrevendo o trabalho para o exercício da fé e, os franciscanos, por exemplo, 

consideravam o trabalho como fonte de alegria, pois glorificava a Deus. Assim, paulatinamente, 

não só os religiosos como também os demais indivíduos passaram a considerar o trabalho como 

uma forma de libertação da alma dos prazeres; mais tarde, a elevação do valor-trabalho foi 

alcançando maiores dimensões com o florescimento do comércio, com o Renascimento, que o 

sublimou como verdadeira essência humana, e mais ainda com o mundo protestante luterano e 

calvinista (CORTELLA, 2017). Para Weber (2009), a Reforma Protestante teria gerado novas 

concepções espirituais que favoreceram a noção de trabalho. Surgida nas regiões onde o 

comércio estava desenvolvido, o protestantismo, especialmente o calvinismo, revelou ideias 

econômicas e éticas que geraram certo ideal do trabalho. 

Mas foi no século XVIII, o século das Luzes, que o trabalho adquiriu novo sentido, 

desvinculado de toda a premissa religiosa, alcançando o seu clímax. De acordo com Battaglia 

(1958), ao contrário do pensamento protestante, para o espírito racionalista e iluminista da 

época, o lucro acumulado podia e deveria se destinar ao luxo, pois era considerado benefício 

público, uma vez que dava trabalho aos pobres. Assim, a produção material, antes concebida 

como glória a Deus, passou a ser, moralmente, destinada ao gozo. 

Percebe-se, aqui, o paradoxo do capitalismo, com ele se deu a ascensão do conceito 

de trabalho e com ele também se deu a sua degradação. Santos (2009, p. 170), ao falar sobre a 

mudança do ser social em Georg Lukács19, deixa claro que: “O que pode contribuir para a 

superação e emancipação, contraditoriamente, pode ressignificar o trabalho sob a forma de 

estranhamento, como tripalium, tal qual acontece no modo de produção capitalista”. 

Com efeito, mediante as novas configurações do capitalismo contemporâneo, 

suscitou-se um debate sociológico e, junto com este, algumas teses que defendem a ideia do 

esgotamento ou mesmo do fim do trabalho e da classe trabalhadora. Contudo, autores marxistas 

têm se empenhado em desconstruir esta ideia de descentralização do trabalho, defendendo a sua 

antítese: a centralidade da categoria trabalho. Portanto, a seção a seguir busca aprofundar esta 

centralidade, considerando que o Trabalho, ontologicamente, não perdeu seu sentido. 

                                                             
19 György Lukács ou Georg Lukács foi um teórico do marxismo-leninismo, que nasceu em Budapeste, na Hungria, 

em 1885. Embora tenha tido contato com as obras de Karl Marx, não se tornou logo marxista, antes, percorreu um 

longo itinerário intelectual até que, após as Teses de Blum, aconteceu a reviravolta final em seu pensamento, 

tomando corpo na União Soviética, no começo dos anos 1930. Contudo, aos 75 anos de idade, Lukács afastou-se 

da primeira parte do seu projeto marxista (voltado para a estética), e se lançou em outra empreitada, inicialmente 

pensada para ser sobre a ética, mas que recebeu o título “Para uma Ontologia do Ser Social”, tornando-se um 

monumental empreendimento, embora deixado ainda na forma de manuscrito, pois o filósofo faleceu em 4 de 

junho de 1971, antes de concluí-lo (CASTRO, 2019). 
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1.2.2.1 O trabalho no pensamento marxiano/marxista20 

 

A categoria trabalho é central nos estudos de Marx, que foi, por sua vez, 

profundamente, influenciada pela filosofia de Hegel, o materialismo de Feuerbach, a economia 

política inglesa e o socialismo francês (GOMES; OTTONI, 2014). No entanto, Vaccaro (2015) 

assinala que Marx, em seus textos, apresenta vários sentidos para esta categoria (trabalho 

abstrato, concreto, universal, assalariado, produtivo, entre outros), além de tê-lo utilizado no 

sentido da discussão ontológica e no sentido da investigação econômica. Para a presente 

discussão, porém, o foco será o Trabalho em seu sentido ontológico, que caracteriza esta 

categoria central para a formação da essência do ser social (SANTOS, 2009).  

Desde “A Ideologia Alemã”, obra de 1846, escrito conjuntamente por Marx e 

Engels, estes já apontam que o ato fundante do ser social é aquele que produz e reproduz as 

condições materiais de existência; portanto, o trabalho é caracterizado como o primeiro ato 

histórico (MARX; ENGELS, 2007). E, na obra “O Capital”, cujo primeiro livro data de 1867, 

Marx sustentou que o trabalho é o elemento definidor da espécie humana, por meio dele, o 

homem transforma a si e à natureza, e, ao transformá-la, de acordo com suas necessidades, 

imprime em tudo que o cerca a marca de sua homonidade (NEVES et al., 2018). 

Assim, de acordo com Santos (2009), podemos entender a categoria trabalho, em 

Marx, a partir de uma dimensão ontológica, como sendo o primeiro ato evidentemente humano 

por onde se desenvolveu os demais, trata-se da protoforma da atividade humana, o ato originário 

do ser social. É o ato originário do ser social, por duas razões, segundo Santos (2009): 

 

1. Por ser o primeiro ato que produz e reproduz as condições materiais de existência, 

conforme já foi explicitado anteriormente;    

                                               

2. Por ser o elemento de distinção das atividades humanas (atividade teleológica), a seguir 

este elemento será mais detalhado. 

 

Em Marx, é pelo e com o trabalho que o homem se diferencia do ambiente natural, 

isso porque o trabalho lhe permite criar uma sociedade não apenas biológica, mas social. Com 

efeito, o homem é capaz de modificar a natureza por meio do trabalho e esta compreensão está 

na sua clássica distinção entre o pior arquiteto humano da melhor abelha:  

 

 

                                                             
20 O termo marxiano diz respeito à produção intelectual oriunda diretamente de Karl Marx. Enquanto o termo 

marxista diz respeito às produções posteriores à Marx, mas que se baseiam em suas contribuições (SANTOS, 

2009). Como neste texto foram utilizadas tanto produções de Marx, como releituras deste, preferiu-se deixar os 

dois termos para designar o tópico. 
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Uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão, e a abelha supera mais de 

um arquiteto ao construir sua colméia (sic). Mas o que distingue o pior arquiteto da 

melhor abelha é que ele figura na mente sua construção antes de transformá-la em 

realidade. No fim do processo do trabalho aparece um resultado que já existia antes 

idealmente na imaginação do trabalhador (MARX, 2006, p. 211). 

  

Em outras palavras, não se pode negar as operações dos animais, estes, certamente, 

são capazes de transformar o meio que lhes circunda, realizando operações muitas vezes até 

magníficas, mas as realizam respondendo apenas a instintos biológicos; enquanto os homens, 

fazem-nas porque, ao enfrentar uma realidade concreta, realizam uma prévia ideação e uma 

posterior objetivação (VACCARO, 2015). Nesse sentido, Marx e Engels (2007, p. 10) são 

categóricos: 

 

Pode-se distinguir os homens dos animais pela consciência, pela religião e por tudo o 

que se queira. Mas eles próprios começam a se distinguir dos animais logo que 

começam a produzir seus meios de existência, e esse passo à frente é a própria 

consequência de sua organização corporal. Ao produzirem seus meios de existência, 

os homens produzem indiretamente sua própria vida material. 

 

Por isso, o trabalho na perspectiva marxiana caracteriza-se como uma atividade 

teleológica, isto é: “há um planejamento racional à finalidade para onde se direcionará o 

trabalho, em outros termos, o trabalhador previamente figura em sua mente o resultado” 

(SANTOS, 2009. p. 169). 

Esta perspectiva marxiana, por sua vez, vai influenciar inúmeros pensadores a 

posicionarem a categoria trabalho no centro da análise dos processos sociais, inclusive ao que 

concerne ao processo educacional. Nesse sentido, para Pistrak (2009), a escola deveria formar 

no marxismo, a fim de que o estudante pudesse compreender os fenômenos das relações sociais 

e o método de ação eficaz para transformar a realidade existente. 

Lucena et al. (2011, p. 275), por sua vez, ao demonstrarem as influências marxianas 

em Moisey Mikhaylovich Pistrak, grande educador russo, destacam que compreender o conceito 

de educação em Marx, significa: 

 

Em primeiro lugar, a união entre o ensino e o trabalho como uma ferramenta para a 

construção de um novo homem. Em segundo lugar, a negação da escola burguesa 

(iluminista) vista como um instrumento de legitimação de uma classe sobre outra. Por 

último, o conceito da revolução como um fenômeno educativo.  

  
Evidencia-se, dessa forma, a relação necessária entre educação e trabalho, tanto que 

falar de um, sem falar do outro, torna a discussão inválida e irrelevante. Sendo assim, a fim de 

dar relevância a este processo discursivo, propõe-se, a seguir, uma breve reflexão sobre os 

fundamentos da Escola do Trabalho, ou daquela que considera a centralidade desta categoria.  
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1.2.2.2 Uma Escola do Trabalho  
 

A articulação da educação com a sociedade tem como pressuposto o entendimento 

da centralidade das relações da humanidade para com a natureza que se desenvolvem através 

da problematização do significado do conceito de trabalho tão bem elaborados por Marx e 

Engels (LUCENA et al., 2011). 

A “Escola do Trabalho”, portanto, foi um termo proposto por Pistrak (2000) em sua 

obra “Fundamentos da Escola do Trabalho”, para caracterizar uma escola de resistência aos 

ideais capitalistas, baseada em dois princípios, a saber: fundamentação nas ideias marxistas e o 

desenvolvimento de aptidões para se trabalhar coletivamente. 

Neste tópico, no entanto, Escola do Trabalho não se refere apenas às contribuições 

de Pistrak para a educação; mas, relaciona, de maneira geral, as posições que relacionam o 

trabalho no seu sentido ontológico com a educação, que consideram o trabalho como princípio 

educativo e buscam, assim, a formação do sujeito numa perspectiva emancipatória.  

No Brasil, vários autores têm se dedicado à discussão acerca do trabalho e da 

educação, tais como Dermeval Saviani e Gaudêncio Frigotto (PALARO; BERNARTT, 2012). 

Para Saviani (1998, p. 03), por exemplo, a relação entre trabalho e educação é tão intrínseca 

que coincide com os primórdios da existência humana: 

 

[...] as origens da educação se confundem com as origens do próprio homem. A 

medida em que determinado ser natural se destaca da natureza e é obrigado, para 

existir, a produzir sua própria vida é que ele se constitui propriamente enquanto 

homem. Em outros termos, diferentemente dos animais, que se adaptam à natureza, 

os homens têm que fazer o contrário: eles adaptam a natureza a si. O ato de agir sobre 

a natureza, adaptando-a às necessidades humanas, é o que conhecemos pelo nome de 

trabalho. 

   

Neste fragmento, observa-se tanto o sentido ontológico do trabalho, como a relação 

intrínseca entre trabalho e educação, devendo aquele ser pensado primeiro, pois o trabalho é o 

princípio. Porém, a história nos revela que as relações de produção foram alterando o 

significado desta categoria primeira, bem como rompendo a estreita relação entre educação e 

trabalho. Este rompimento inicia, por sua vez, com o desenvolvimento das sociedades de 

classes, pois com a apropriação privada da terra, os proprietários passaram a viver da força do 

trabalho dos não proprietários, eis a divisão do trabalho e, consequentemente, a separação entre 

trabalho e educação (SAVIANI, 2006). 

Na mesma perspectiva, para Frigotto (2005), o trabalho sendo central, permeia a 

produção de todas as dimensões da vida, caracterizando-se, ao mesmo tempo, como um direito, 

mas também como um dever.  
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Assim, o princípio educativo não é apenas “uma técnica didática ou metodológica 

no processo de aprendizagem, mas um princípio ético-político” (FRIGOTTO, 2005, p. 08). Por 

isso, quem se engaja na educação e reconhece a sua relação estruturante com o trabalho, precisa 

ser militante, não pode silenciar diante das relações sociais de exploração e alienação. 

Vale ressaltar, porém, como alertam Pogorzelski e Martins (2017), que a lógica do 

capital é perversa, por isso, é preciso estar atento às suas armadilhas. Não raro, em virtude das 

suas próprias condições socioeconômicas, a classe dos subalternos é induzida a procurar a 

escola profissional para atingir uma melhor ocupação no mercado de trabalho; no entanto, em 

vez de uma escola do trabalho, depara-se com a educação profissionalizante, ou seja, cursos e 

programas oferecidos pelo Estado a serviço dos interesses do capital, que desenvolvem um 

ensino precário, fragmentado, com o intuito apenas de qualificar mão-de-obra.  

Portanto, educação profissionalizante não é o mesmo que escola do trabalho, pois 

enquanto a primeira serve ao capital, a segunda, centra-se na integração das dimensões 

fundamentais da vida que estruturam a prática social: o trabalho, a ciência e a cultura. 

Nesse contexto, Lapa (2017) enfatiza que compreender o trabalho como princípio 

educativo requer compreendermos a indissociabilidade entre trabalho, ciência, tecnologia e 

cultura; entendermos, sobretudo, a formação humana como integral.  

Com efeito, enquanto a Escola do Trabalho, proposta por Pistrak; a formação 

omnilateral ou politécnica, fundamentada nas concepções de Karl Marx e a educação unitária, 

proposta por Antonio Gramsci, ainda é utópica para a conjuntura socioeconômica brasileira, 

tem-se no Ensino Médio Integrado (EMI) a possibilidade de travessia para este projeto ético-

político, que visa contribuir para o desenvolvimento das faculdades físicas e intelectuais do 

educando (ARAUJO; FRIGOTTO, 2015). 

Conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica (BRASIL, 

2013), faz-se necessário a superação das qualificações profissionais restritas a postos 

delimitados no mercado de trabalho para se pensar uma formação integral que atenda aos 

direitos dos cidadãos e às exigências do mundo do trabalho.  

Assim, concorda-se como Moura, Lima Filho e Silva (2015, p. 1070) de que é 

“possível e necessário plantar – e cuidar para que cresçam – as sementes da formação humana 

integral, politécnica, unitária, aproveitando-nos das contradições do sistema capital”. Acredita-

se, portanto, que a Educação Profissional no Brasil, mais especificamente a sua modalidade 

integrada, pode ser estas sementes da tão sonhada Escola do Trabalho, que supõe a centralidade 

no ser humano e em suas relações com os outros e com a natureza, bem como se fundamenta 

na vivência da cultura do trabalho (LAPA, 2017). 
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CAPÍTULO II 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

O que foi escondido 

É o que se escondeu 

E o que foi prometido 

Ninguém prometeu 

Nem foi tempo perdido 

 

Somos tão jovens, 

Tão jovens, 

Tão jovens 

 

 (Renato Russo) 
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CAPÍTULO II 

TEMOS NOSSO PRÓPRIO TEMPO: CONSIDERAÇÕES SOBRE A ADOLESCÊNCIA 

E A JUVENTUDE 

 

 Neste capítulo, pretende-se pensar no fenômeno da adolescência/juventude a partir 

das configurações do tempo, uma vez que estas configurações, nos dias atuais, têm sido 

problematizadas e discutidas em diferentes esferas do nosso cotidiano, nas escolas, nos setores 

públicos e privados e, principalmente, nas relações de trabalho; indicando, assim, que a(s) 

adolescência(s)/juventude(s) não é apenas uma questão cronológica, mas também de 

experiências vividas. 

 Entendendo, pois, o tempo como um elemento importante no processo de 

desenvolvimento integral do homem, considerou-se necessário também ampliar os horizontes 

sobre a temporalidade; contudo, sabe-se que este tema sempre foi de difícil abordagem. A 

literatura filosófica, por exemplo, trabalha distintos conceitos de tempo, tais como: o tempo 

objetivo, o tempo medido, o tempo que passa, o tempo vivido, o tempo subjetivo, o tempo 

histórico, o tempo cultural (ROSENBURG, 2004). 

 Então, recuperando algumas análises de Santo Agostinho, a partir de seu conhecido 

questionamento “que é, pois, o tempo?”, propomos algumas reflexões, sem pretensão nenhuma 

de chegar a uma resposta; afinal, se tantos, ao longo de séculos, não responderam, não seríamos 

nós, com nossas próprias limitações epistemológicas e, em apenas algumas páginas, que 

faríamos este grande feito. A proposta será apenas discutir sobre este fenômeno e, para tanto, 

tomou-se como ponto de partida a mitologia greco-romana, com o intuito de demonstrar como 

esta discussão é antiga, inclusive no que tange as duas principais vertentes de interpretação: a 

quantitativa (Cronos) e a qualitativa (Kairós). Contudo, com a emergência do Capitalismo 

como modo de produção, inaugurou-se um novo tempo, ou melhor, o tempo social, até então 

extremamente ligado ao tempo-natureza, sofreu uma forte ruptura, que será abordada, por sua 

vez, na reflexão do tempo pela dialética marxista. 

 Após a retomada de algumas concepções de tempo e temporalidades, serão 

encaminhadas algumas reflexões sobre a adolescência e a juventude como uma temporalidade, 

capaz de gerar experiências temporais significativas, que passam a caracterizar esta fase da 

vida. Por fim, então, discutiremos as múltiplas formas de se pensar a adolescência e a juventude, 

considerando a importância que assume o fator idade (Cronos) bem como as experiências dos 

momentos vividos (Kairós), sem ignorar o contexto social, econômico e político em que estão 

os(as) jovens na atualidade e as questões postas pelo universo juvenil. 
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2.1 QUE É, POIS, O TEMPO? 

 

 Não é possível falar do tempo sem fazer perguntas que já foram feitas inúmeras 

vezes por quem se propôs a discuti-lo. Indaga-se sempre o que seria o tempo real, o tempo que 

temos de vida, o tempo que as coisas duram, o tempo do relógio, a falta de tempo, e porque 

muitas vezes temos a sensação que o tempo passa muito rápido e em outras vezes passa 

devagar? Mas o que seria de fato o tempo? O tempo é subjetivo? Estaria o tempo em 

movimento?  

 Uma coisa é certa, o tema do tempo sempre foi de difícil abordagem; ao depararmos 

com a questão, parece não haver um referencial teórico passível de sustentar sua definição, sua 

apreensão parece sempre nos escapar. Por isso, este capítulo retoma a reflexão e inquietação de 

Agostinho (Bispo de Hipona), conhecido como Santo Agostinho (Figura 5), que foi o principal 

representante da Patrística21 e também deixou importantes contribuições para a filosofia 

ocidental, inclusive as suas considerações sobre o tempo quase sempre são citadas nos trabalhos 

que tratam deste tema (MARTINS, 2004). 

  

Figura 5 – Santo Agostinho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

                                                

                                        

                                        Fonte: Dionisi (2015) 

 

                                                             
21 Foi uma escola de pensamento que se destacou do século II ao V d.C., possibilitando o diálogo e/ou aproximação 

entre a filosofia e o cristianismo; por isso, é caracterizada como uma filosofia cristã (SANTOS, 2019).  
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 O pensamento agostiniano sobre o tempo, de acordo com Carneiro (2004), 

encontra-se principalmente em duas de suas obras, a saber: “A cidade de Deus” e no livro XI 

de “Confissões”; porém, aqui, o que nos interessa é a indagação sobre o tempo que aparece 

nesta última obra: 

 

Que é, pois, o tempo? Quem poderá explicar facilmente e com brevidade? Quem 

poderá apreendê-lo, mesmo com o pensamento, para proferir uma palavra acerca dele? 

[...] E quando falamos dele, sem dúvida compreendemos, e também compreendemos, 

quando ouvimos alguém falar dele. O que é, pois, o tempo? Se ninguém me pergunta, 

sei o que é; mas se quero explicá-lo a quem me pergunta, não sei (AGOSTINHO, 

2007, XI, p. 120). 

 

 Assim, a partir das palavras de Santo Agostinho supracitadas, torna-se claro que, 

embora o tempo seja naturalizado no nosso dia-a-dia, algo facilmente percebido; não pode ser 

definido com a mesma facilidade. Para Gonçalves e Vieira Neto (2010), a dificuldade da 

definição do termo pode estar associada à nossa noção abstrata, o que favorece ainda a uma 

miríade de concepções distintas e, às vezes, contrastantes: o tempo natural e eterno, o tempo 

humano e finito; o tempo que dura, o tempo que passa; o tempo medido e o tempo vivido. 

 Com efeito, trata-se de um conceito complexo, pois se por um lado é tão próximo 

que parece desnecessária a reflexão; por outro, também é tão distante em termos de 

compreensão, que muitas vezes nos esquivamos de refletir, como se fizéssemos de antemão 

uma admissão da nossa incapacidade de compreendê-lo. Contudo, mesmo cientes dessa 

complexidade, ou talvez justamente por ela (pois nos provoca e nos inquieta), decidiu-se por 

não se esquivar da provocação, pelo contrário, enfrentá-la e adentrar nas veredas das reflexões 

para acrescer luzes à questão. 

 Ao fazer esta indagação, Santo Agostinho também não parou nela; mas realizou 

toda uma análise filosófica, buscando entender se o tempo seria uma característica do mundo 

físico objetivo ou um fenômeno subjetivo. Pela sua análise, concluiu que o tempo é próprio das 

impressões do sujeito (subjetivo), uma vez que a sua medida teria como base a atividade da 

mente, dependendo totalmente de elementos internos – memória, expectativa, sentimento etc. 

– (CARNEIRO, 2004). Assim, o pensamento agostiniano abriu caminhos profundos para uma 

análise do tempo, que se movimentou da objetividade para a subjetividade; de forma que, 

segundo Skwara (2010), cabe a ele o mérito de contemplar pela primeira vez, exaustivamente, 

o tempo à luz da psicologia. 

 No entanto, a nossa proposta aqui ficará com a pergunta do Bispo de Hipona, mas 

não seguirá o mesmo caminho de resposta, pois se corre o risco de restringir o fenômeno 

temporal, que, por sua vez, é complexo e multifacetado. Dessa forma, embora a categoria 
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“tempo” seja de domínio comum, não significa dizer que tem um conceito único; por isso, 

quando se fala de tempo, certamente, está se falando de “tempos” (no plural), sendo necessário 

especificar de qual tempo se fala.  

 Nesse sentido, a palavra pode unir, uma vez que, como ressalta Sabóia (2007), é 

usual na vida do(a) jovem e do(a) idoso(a); é capaz de gerar inquietações ao(à) pesquisador(a) 

e àquele(a) com pouco estudo formal; é tópico de discussão dos antigos magos e xamãs das 

sociedades antigas, transitando pela Filosofia e se mantendo nas diversas áreas do 

conhecimento hoje (Física, Biologia, Psicologia, Sociologia, Antropologia, entre outras). Por 

outro lado, as interpretações podem separar, pois não são idênticas e, às vezes, podem ser 

contrárias. 

 Com efeito, detalhar todas as concepções e reflexões sobre o tempo, além de fugir 

da proposta deste trabalho, seria impraticável; mas, a fim de aprofundar na questão proposta 

para este tópico, apoiou-se na argumentação de Rabbi (2001) de que embora as reflexões sobre 

o tempo sejam múltiplas, podem ser divididas em duas correntes: a hermenêutico-dialética, 

aproximando a noção do tempo à noção de consciência, conduzindo para uma compreensão 

subjetiva; e a lógico-empírica, cuja noção do tempo deriva das relações espaciais e de 

velocidades, aproximando-se de uma epistemologia da física e direcionando para uma 

compreensão objetiva. 

 Como na diversidade da mitologia grega, encontramos representações para estas 

duas vertentes, selecionou-se, aqui, esta abordagem para a compreensão destas duas conotações 

sobre o tempo; mas, fomos também além delas, pois se tentou também evidenciar como a 

categoria tempo perpassa as ideias marxistas, em virtude do próprio embasamento teórico que 

sustenta este trabalho. 

 

2.1.1 O tempo na mitologia grega: entre Cronos e Kairós 

 

 No início, o homem convivia de uma maneira muito particular com o tempo, 

tratando-o abstratamente como uma divindade, como aconteceu na Grécia Antiga; mas, não se 

pode desconsiderar que já existiam noções de temporalidade. Recuperar estas noções, talvez 

por estarem ligadas à mitologia, para alguns, pode parecer desnecessário; afinal, o pensamento 

filosófico ocidental relegou por muito tempo o mito a um segundo plano. Contudo, a partir de 

meados do século XX, estudos realizados por alguns antropólogos e historiadores começaram 

a mostrar a importância dos mitos na organização social e cultural das sociedades (DETIENNE, 

1992; VERNANT, 1992). 
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 Com efeito, considera-se que os mitos têm muito a nos ensinar, sem falar que ainda 

exercem seu poder, uma vez que influenciam diversos aspectos da vida contemporânea; como 

afirma Campbell (1991, p. 8), os seus vestígios “[...] se alinham ao longo dos muros de nosso 

sistema interior de crenças, como cacos de cerâmica partida num sítio arqueológico”.  

 Dessa forma, as oposições disseminadas: Mythos versus Logos, Mito versus 

História, Narrativa mítica (como irreal e fantasiosa) versus Relato histórico (como dotado de 

razão e veracidade); não são universais, mas são historicamente datadas22, apesar de terem sido 

incorporadas pela tradição escrita ocidental em todas as áreas de conhecimento. 

 Contudo, do ponto de vista antropológico e/ou a partir de concepções de tempo 

imbuídas nos regimes de conhecimento indígenas e nas sociedades de tradição oral de forma 

geral, estas oposições não possuem delimitações nítidas. Assim, considera-se possível que a 

história se converta em mito (PANDOLFO; MELLO, 1983), ou o mito se converta em história 

(CUNHA, 1987); ou o mito se confunda com a própria história, ou ainda que os mitos possam 

ser reatualizados historicamente (ROCHA, 1998). 

 Revisitando, pois, a mitologia grega, a partir da narrativa encontrada na Teogonia 

de Hesíodo23, a temporalidade surge com Cronos, o filho caçula de Gaia (personificação da 

Terra) e Uranos (representação do Céu). De acordo com o mito, Uranos, temerário pelo aspecto 

violento da sua prole, devolvia para o útero de Gaia (as entranhas da Terra) os seus filhos, tão 

logo que nasciam. Assim, Gaia, oprimida pelo peso dos filhos presos em seu seio e sufocada 

por Uranos, planejou um atentado: 

 

Por dentro gemia a Terra prodigiosa atulhada, e urdiu dolosa e maligna arte. Rápida 

criou o gênero do grisalho aço, forjou grande podão e indicou aos filhos. Disse com 

ousadia, ofendida no coração: “Filhos meus e do pai estólido, se quiserdes ter-me fé, 

puniremos o maligno ultraje de vosso pai, pois ele tramou antes obras indignas 

(HESÍODO, 1995, p. 92). 

 

 Atento ao pedido de sua mãe, Cronos ataca o pai e o castra com uma foice de aço, 

jogando os testículos ao mar: 

                                                             
22 Os clássicos trabalhos de Detienne (1992) e Vernant (1992) apontam que estas oposições que se estabeleceram 

entre o mito e o pensamento racional/história/realidade aconteceu em um período histórico preciso: entre os séculos 

VIII e IV a.C. 

 
23 Teogonia, em grego, significa “nascimento de deus” ou “dos deuses”, foi uma das canções composta pelo aedo 

(poeta-cantor) Hesíodo, no século VIII-VII a.C., embora esta data de composição não seja tão precisa. De acordo 

com Torrano (1995), a poesia de Hesíodo é anterior ao florescimento da polis, do alfabeto e da moeda. No entanto, 

independente da data, esta canção caracteriza-se como uma experiência sagrada (numinosa), uma descrição da 

crença politeísta num período da Grécia Antiga; mas também como veículo de uma concepção do mundo, sob 

quatro aspectos interligados: linguagem, tempo, Ser e Verdade (TORRANO, 1995). 
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Fonte: E. R. Eddison (2016) 

Ousado o grande Crono de curvo pensar, devolveu logo as palavras à mãe cuidadosa: 

“Mãe, isto eu prometo e cumprirei a obra, porque nefando não me importa o nosso 

pai, pois ele tramou antes obras indignas”.  

[...] Da tocaia o filho alcançou com a mão esquerda, com a destra pegou a prodigiosa 

foice longa e dentada. E do pai o pênis ceifou com ímpeto e lançou-o a esmo para trás 

(HESÍODO, 1995, p. 93). 

  

 Dessa forma, Gonçalves e Vieira Neto (2010) ressaltam que, durante o período de 

indiferenciação entre Céu e Terra coisa alguma sucedia, o tempo se encontrava paralisado. 

Contudo, ao amputar os genitais paternos, Cronos24 interfere nos desmandos do pai, afasta-o de 

Gaia e, destronando-o, inaugura o Tempo, ou seja, “desbloqueou o universo, criou o espaço, 

engendrou um mundo diferenciado, organizado” (VERNANT, 2000, p. 28). 

 Souza (2018) enfatiza, porém, que havia entre os gregos antigos três conceitos 

distintos e complementares para o tempo, são estes: Aion, Cronos e Kairós. O primeiro (Aion), 

de acordo com a pesquisa de Souza (2015), pode ser caracterizado como o Tempo Eterno, um 

tempo extensivo, um princípio cósmico autofecundante, que abarcava opostos como vida e 

morte, simbolizado pela imagem de Ouroborus25 (Figura 6). 

  
Figura 6 – Ilustração de Ouroborus 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

                                                             
24 De acordo com Chevalier e Gheerbrant (1997), no entanto, embora os termos Kρόvoς/Krónos/Cronos (titã da 

mitologia, filho e algoz de Uranos) e Xρόvoς/Khrónos/Chronos (tempo cronológico, personificado) tenham sido 

usados indistintamente; do ponto de vista linguístico, esta relação não se justifica, pois são foneticamente bastante 

diferentes. Por outro lado, Souza (2015) ressalta que apesar de não existir relação etimológica entre os termos, os 

conceitos são semelhantes, exercem a mesma função (tudo devoram e estancam fontes de vida), dificultando, 

portanto, estabelecer uma diferenciação; assim, compreende-se esta aproximação dos termos no período 

helenístico e na Renascença. 

 
25 De origem grega, όuρα (oura) = cauda + βόρος (boros) = devora, o termo significa aquele que devora a própria 

cauda. Trata-se, portanto, de um símbolo mítico representado por uma serpente ou um dragão que devora a própria 

cauda. De acordo com Quaresma (2012), está relacionado com o conceito de infinito, eternidade, movimento, 

continuidade, recursividade, autofecundação ciclo da evolução, que volta sobre si mesmo, o eterno retorno. 
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 Cronos e Kairós, por sua vez, seriam filhos de Aion (JULLIEN, 1999), 

representando dois aspectos distintos, mas também inter-relacionados do mesmo princípio 

cósmico. Nesse sentido, para Bertamoni (2009), discorrer sobre estes dois conceitos exige 

adentrar na mitologia greco-romana e em seu panteão de divindades. 

 Dessa forma, retornando à figura de Cronos em termos mitológicos, pode-se 

descrevê-lo assim: divindade grega, Saturno dos romanos, filho caçula de Gaia e Uranos, 

agente da vontade da mãe e carrasco do pai (BRANDÃO, 1996). Casou-se com sua irmã Rhéa, 

com quem teve os seguintes filhos: “Héstia, Deméter e Hera de áureas sandálias, o forte Hades 

que sob o chão habita um palácio com impiedoso coração, o troante Treme-terra e o sábio Zeus, 

pai dos Deuses e dos homens, sob cujo trovão até a ampla terra se abala” (HESÍODO, 1995, p. 

102). 

 Ainda sobre esta figura mitológica, Gonçalves e Vieira Neto (2010) ressaltam que 

o mesmo Cronos que puniu o pai por obras indignas, também procedeu de forma impiedosa, 

enviando de volta ao Tártaro os Ciclopes e Hecatonquiros26, bem como devorando os próprios 

filhos ao nascimento, para evitar que algum deles lhe usurpasse o poder. Da voracidade de 

Cronos, apenas escapou Zeus, em virtude de um plano articuloso e sagaz: 

 

Primeiro Rhéa o salvou, substituindo o filho recém-nascido pela pedra que envolveu 

em seus cueiros, que Cronos engoliu sem perceber a troca. Depois Gaia o escondeu 

em uma caverna, sob os cuidados das ninfas Adastréa e Ida, que o alimentaram com 

o leite da cabra Almatéia, com a vigilância constante e a proteção dos guerreiros 

Curetes, que brandiam suas armas quando a criança chorava para que Cronos não 

pudesse escutá-la. Mas quem assegura a sua vitória sobre Cronos é Métis, divindade 

astuciosa que mais tarde se converte em um atributo do próprio Zeus (GONÇALVES; 

VIEIRA NETO, 2010, p.8). 

 

 Destas narrativas míticas, de acordo com Bertamoni (2009), duas representações 

imagéticas de Cronos se destacam: uma, como “Pai Tempo” (Figura 7), uma representação 

antropomórfica em que aparece como um ancião, empunhando a foice da colheita, alusivo ao 

fato de que o tempo ceifa todos os seres; e a outra representação, um tanto assustadora, é de 

Saturno devorando um filho (Figura 8). 

 

 

 

 

                                                             
26 Conforme Hesíodo (1995), do coito com o Céu, Gaia pariu, além dos Titãs, os Ciclopes e Hecatonquiros. Os 

Ciclopes eram três, a saber: Trovão, Relâmpago e Arges. Eles eram comparáveis aos deuses, de soberbo coração 

e de ações violentas. Os Hecatonquiros também eram três: Cotos, Briareu e Giges; podendo ser descritos como 

gigantes de enorme violência e de vigor sem limite. 
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           Figura 7 – Cronos empunhando a foice                           Figura 8 – Saturno devorando um filho 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

        Fonte: https://www.oocities.org/edquite/cronos.htm                  Fonte: Francisco de Goya (1819-1823) 

 

 Conferiu-se a Cronos, pois, o atributo de tempo humano e dele derivam termos 

como cronológico, cronômetro e cronograma, revelando o aspecto de um tempo controlado pelo 

relógio, que se finda e é impiedoso pelo que exige dos homens. É esta temporalidade 

referenciada em calendários, estações do ano e nas colheitas anuais; que divide a vida em fases 

e atribui seus papéis e significados (MARTINS, 1998; MARTINS et al., 2012; SOUZA, 2015). 

Representa o tempo medido, linear, que corre, irreversível (pode-se “comemorar” uma data 

histórica, mas não é possível fazer com que ela volte), seria a dimensão horizontal do tempo 

(KERKHOF, 1997; BRANDÃO, 1996).  

 Para Tiscareño (2009, p. 226), Cronos caracteriza a dimensão de tempo 

 

[...] que nos consome e nos conduz à morte [...]. É o tempo da viagem que nos conduz 

do nascimento à morte e marca também, o início e o fim de cada lapso de nossas vidas 

sem importar-se se tais fragmentos temporais são plenos de tempo, ou são somente 

percebidos em sua passagem. Trata-se de um tempo quantitativo. 

 

 Kairós, por sua vez, seria a personificação da ocasião, do momento favorável, da 

oportunidade. De acordo com Bertamoni (2009), em grego, significa o “momento certo” e, em 

latim, a palavra correspondente seria momentum, instante, ocasião ou movimento. 
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 Em termos míticos, Arantes (2015) pontua que referências a este deus são 

encontradas desde o século V a.C., em um hino de Íon de Quios27, exaltando Kairós como o 

filho caçula de Zeus com a deusa da fortuna e prosperidade, Tykhé. 

 No entanto, embora esta seja a narrativa mais conhecida sobre a sua origem, há 

outra que o descreve como filho do deus Cronos, mas “ao contrário de seu pai, expressava uma 

ideia considerada metafórica do tempo, isto é, o tempo não-linear e que não se pode determinar 

ou medir, uma oportunidade ou até mesmo a ocasião certa para determinada coisa” 

(ARANTES, 2015, p. 03). 

 Quanto à sua representação imagética, geralmente, como aquela que se encontra em 

um afresco no Palazzo Sacchetti, em Roma, feita por Francesco De’ Rossi, entre 1552 a 1554 

(Figura 9), Kairós aparece na figura de um jovem nu; com uma trança na testa, mas careca na 

nuca, para nos lembrar da marca da sorte de uma oportunidade: só pode ser “agarrada” pela 

trança, pela frente, ou seja, no momento que ocorre, pois depois que passou, escorrega pela 

calvície e não temos como segurá-la (BERTAMONI, 2009; JANSEN, 2020).  

  

                       Figura 9 – Representação de Kairós em afresco do Palazzo Sacchetti  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              Fonte: Francesco De' Rossi (1552-1554) 

 

                                                             
27 Íon foi um escritor, poeta lírico e filósofo originário da ilha grega de Quios, localizada no mar Egeu. Ele escreveu 

por volta de 440 a. C., sendo contemporâneo de Péricles, Ésquilo e Sófocles (BRANDÃO, 2013). Dodds (2002) 

descreve-o como uma autoridade do século V a. C. 
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 Para ressaltar a rapidez da oportunidade, o jovem Kairós apresenta também asas 

nas costas e nos tornozelos; segundo Lepera (2004), os seus pés alados permitiam a Kairós 

andar em muitos níveis de consciência, representando o princípio da sincronicidade28. Jansen 

(2020) destaca ainda que ele traz na mão direita uma balança para pesar o momento preciso da 

oportunidade, o momento certo, embora considere que talvez esta característica seja melhor 

simbolizada pelo topete em trança que pela balança. 

 Nas palavras de Souza (2015), Kairós resplandecia a flor da juventude, dono de 

uma agilidade incomparável, transitava saltando em uma velocidade vertiginosa por todo o 

mundo; personificando a ocasião oportuna, única, sem precedente ou reedição. Para Tiscareño 

(2009, p. 226), Kairós simboliza, portanto, “o momento de felicidade, de mudança, da inovação 

ativa, da oportunidade”. 

 Foi dado a Kairós, pois, o atributo de tempo sagrado, denotava um instante sagrado 

ou afortunado, dado peles deuses ou pelo destino (COENEM; BROWN, 1983). Nesse caso, os 

ponteiros do relógio não o controlam, não é segmentado, não corre; mas salta, caracterizando a 

dimensão vertical do tempo, que rompe com a cadeia de linearidade temporal (KERKHOF, 

1997; MARTINS, 1998). 

 O instante kairológico, por sua vez, é qualitativo, não é regido por datas e/ou 

medido pelo relógio; mas regido pela vivência, pela experiência, pelas batidas do coração. 

Dessa forma, 

 

[...] o instante, determinado como ponto de partida ou culminância de ações ou 

decisões, constitui algo qualitativamente distinto do agora, medido em segundos; e, 

de fato, tal instante possui, segundo seu ‘conteúdo’, mais ou menos peso, mais ou 

menos importância, mais ou menos duração (KERKHOF, 1997, p. 2). 

  

 Assim, trata-se de um tempo subjetivo, percebido conforme a experiência interior 

dos seres humanos, podendo “[...] ser armazenado, alongado e até imobilizado pelos homens” 

(TISCAREÑO, 2009, p. 226). Por isso, sem desconsiderar os marcos oferecidos pelo tempo 

físico e biológico, Bertamoni (2009) ressalta que é a vivência psíquica de cada um que acaba 

configurando a ideia de temporalidade.  

 Esta ideia e vivência temporal, por sua vez, não é só individual, ela é sempre e em 

toda parte, social e cultural. Isso significa que há ainda um “terceiro tempo”, que se caracteriza 

pela mediação entre o tempo físico e o tempo da consciência, que não apaga a diferença, mas 

                                                             
28 O princípio de sincronicidade foi um tema amplamente estudado no contexto da Psicologia Analítica de Carl 

Gustav Jung (1875-1961) e entendido como o sentido da “[...] coincidência, no tempo, de dois ou vários eventos, 

sem relação causal, mas com o mesmo conteúdo significativo, em contraste com o “sincronismo” cujo significado 

é apenas a ocorrência simultânea de dois fenômenos” (JUNG, 1985, p. 19). Para Lepera (2004), psicoterapeuta 

junguiana, trata-se do momento único que nos provoca insights e revelações. 



63 

conecta dialeticamente as diferenças de cada um. Este terceiro tempo é o tempo coletivo, das 

sociedades, o tempo histórico-cultural (REIS, 1996). 

 Portanto, a noção de tempo é algo que se reveste de uma profunda dimensão 

cultural, construída por sujeitos históricos em um dado momento da História, esta dimensão 

cultural do tempo, por sua vez, não necessariamente segue a sequência do tempo em termos 

cronológicos. Assim, considerou-se relevante para esta discussão, uma breve exposição sobre 

a questão do tempo em Marx, que, ao considerar a relação ineliminável entre a forma da 

produção da vida material e a produção da vida humana, também reconheceu o tempo como a 

matéria da formação humana. 

   

2.1.2 O tempo na dialética marxista 

 

 A categoria tempo caracteriza-se como uma daquelas fundamentais da existência 

humana, por isso se tornou um importante objeto de análise para diversas correntes do 

pensamento e isso não poderia deixar de acontecer com a análise de Marx. Nesse sentido, Booth 

(1991, p. 8) afirma que “nenhum filósofo político moderno esteve tão preocupado com a 

questão do tempo [...] quanto Marx”; por outro lado, Miller (2004) destaca que a análise da 

dimensão temporal não foi devidamente absorvida pelo marxismo, talvez pelo fato de Marx não 

ter articulado explicitamente esse conceito em algum escrito.  

 De acordo com Siqueira (2021), há uma tendência em minimizar a categoria tempo 

na perspectiva marxista, entendendo-a meramente como auxiliar ao domínio do valor ou apenas 

como instrumento para uma explicação da noção de exploração. Contudo, pode-se dizer que a 

exigência do jovem Marx (2010, p. 148) de forçar as “relações petrificadas a dançar, entoando 

a elas sua própria melodia!”, de alguma forma, pode resumir todo o programa teórico e prático 

da dialética, inclusive em relação à dialética do tempo, que parece ter sido apreendida também 

pela análise de alguns autores.  

 Foi esta, por exemplo, a análise proposta por Moishe Postone29, visto que definiu 

três dimensões temporais, considerando uma relação entre a dimensão temporal concreta (de 

valores de uso) e a dimensão temporal abstrata (valor), que implicaria num tempo histórico 

                                                             
29 Postone nasceu no Canadá, em 1942; foi professor de História na Universidade de Chicago; tornou-se um teórico 

pioneiro da chamada vertente marxista da “crítica do valor” e um dos mais originais intérpretes da teoria crítica de 

Karl Marx na atualidade, buscando uma reinterpretação de Marx na sua maturidade, o Marx dos Grundrisse 

(TRENKLE, 2018). Seu trabalho mais conhecido (Tempo, trabalho e dominação social: reinterpretação da teoria 

crítica de Marx) foi premiado em 1996, pela Associação Americana de Sociologia. Mesmo com tamanho destaque, 

ele foi traduzido para o português brasileiro mais de vinte anos depois da sua primeira publicação, em 2014. Para 

Braga e Kawahara (2021), a demora na tradução é um indício da baixa recepção das ideias do autor no Brasil.    
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(denso, veloz e instável). Estas duas últimas temporalidades, por sua vez, são próprias do 

Capitalismo e interagem, não como oposições estáticas (afinal, não se excluem mutuamente), 

mas sim como uma dinâmica imanente (POSTONE, 2014).  

 Para Gabriel Cohn (2016)30 também, as categorias “modo” e “tempo” impregnam 

todo o modo de pensar marxista, mas não aquele tempo restrito a mera duração ou sequência 

dos eventos, e sim aquele tempo como matéria do desenvolvimento humano, que inclusive se 

distancia da temporalidade da ocupação. Contudo, ainda sem desconsiderar a dialética 

temporal, não se pode ignorar a dimensão de tempo que foi impetrada a partir do Capitalismo, 

que como modo de vida e da dominação da forma-mercadoria, atingiu também o tempo, 

convertendo-o em mais que uma medida, mas na norma para a atividade (particularmente, para 

o trabalho).  

 Dessa forma, com a subsunção real do trabalho ao capital, além de um sequestro do 

tempo do trabalhador, ocorreu também a transformação desse tempo em tempo de indiferença 

e hostilidade às potencialidades subjetivas, falta o próprio tempo da reflexão, de forma que a 

temporalidade laboral sequestra todas as outras temporalidades. Assim, ocorre a dominação 

temporal, assim como a dominação pelo valor, atingindo todas as frações da sociedade 

capitalista: “as formas sociais temporais [...] têm uma vida própria e são imperiosas para todos 

os membros da sociedade capitalista – embora de uma maneira que beneficia materialmente a 

classe burguesa” (POSTONE, 2014, p. 248). 

 Nesse sentido, Martins et al. (2012) apresentam uma interessante relação das fases 

da Revolução Industrial com o tempo, destacando algumas características de cada uma destas 

fases. Destaca-se, na primeira fase, o surgimento das máquinas a vapor, que possibilitou um 

avanço no poder de produção. Na segunda fase, ocorre a implantação do relógio nas fábricas e, 

por meio dele, o tempo de produção passa a ser controlado em nome de um ganho de 

produtividade, seguindo a lógica de rapidez da máquina a vapor e de controle do tempo de 

produção. Por fim, a luz elétrica chega às fábricas, e, com isso, a rotina fabril e de trabalho é 

drasticamente modificada: se antes era obedecido a um ciclo natural de dia e noite; agora, fazia-

se dia no interior das fábricas, e as jornadas podiam ser estendidas, criando uma noção não mais 

cíclica do tempo de trabalho, mas retilínea e progressiva. 

                                                             
30 Gabriel Cohn é um sociólogo brasileiro que seguiu uma trajetória acadêmica integralmente “uspiana” (referente 

à Universidade de São Paulo – USP), desde a graduação em Ciências Sociais, em 1964, e o ingresso na carreira 

em 1965, pela via do Centro de Sociologia Industrial e do Trabalho (CESIT), até a condição de professor titular 

em Sociologia, em 1985 (COHN, 2006). No entanto, as suas contribuições para o pensamento social e político 

brasileiro não se caracterizam apenas como reflexo da dinâmica intelectual que foi formado, mas apresentou as 

suas singularidades. Cohn representa, assim, uma das grandes consciências sociológicas do Brasil (BRITO, 2020). 
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 Dessa forma, Marx (2006) aponta que o tempo de trabalho passa a ter uma 

prevalência sobre o próprio trabalho no capitalismo industrial, de forma que a mão de obra já 

não vende sua força de trabalho propriamente dita, mas o seu tempo de trabalho. O próprio 

tempo passa a ser uma moeda de troca; o artesão recebia o pagamento por peça ou trabalho 

concluído, o trabalhador fabril recebe por uma jornada de trabalho. 

 Surgem, então, as noções de “tempo útil” e de que “tempo é dinheiro”; por isso, 

passou-se a se controlar o seu bom uso, a partir de fiscais, relógios, pontos e regulamentos, que 

podem penalizar aqueles(as) que trabalham de menos e, recompensar aqueles(as) que sabem 

usar o tempo de forma satisfatória. Contudo, não é somente o tempo de trabalho que passou a 

ser controlado, o tempo fora da atividade produtiva também, exigindo-se que ele seja da mesma 

forma “produtivo”, não pode ser dispensado na ociosidade ou desperdiçado, ele precisa ser 

disciplinado para preparar o espírito para a próxima jornada de trabalho (BRAGA; 

KAWAHARA, 2021). Dessa forma, Thompson (1998) afirma que a produção mercantil 

generalizada estabeleceu uma dicotomia entre o tempo de trabalho e o tempo vida, na qual o 

primeiro subordina o segundo, constituindo seu modo de usufruto, uma vez que o tempo não 

pertence mais ao trabalhador e o seu gozo ou desfruto lhe torna alheio. 

 Para o sociólogo brasileiro, Antônio Candido de Mello e Souza, um dos aspectos 

mais pérfidos do Capital foi a sua apropriação do tempo da humanidade. Em suas palavras: 

“[...] uma das coisas mais sinistras da história da civilização ocidental é o famoso dito atribuído 

a Benjamim Franklin, ‘tempo é dinheiro’. Isso é uma monstruosidade. Tempo não é dinheiro. 

Tempo é o tecido da nossa vida, é esse minuto que está passando” (SOUZA, 2006). O tempo, 

pois, não é para ser mercantilizado, o tempo de cada um não se troca ou negocia, pertence a 

cada pessoa e às suas vivências, pertence aos afetos, para amar e ser amado, para viver e deixar 

viver, para (con)viver. O tempo é isso e para isso! Assim, Souza (2006) considera que a luta 

pela instrução do trabalhador é, antes de tudo, a luta pela conquista do tempo como universo de 

realização própria; da mesma forma, a luta pela justiça social implica também numa 

reivindicação da apropriação e uso do tempo como instrumento de humanização. 

 Quanto ao aspecto do tempo como instrumento de humanização, Han (2017), ao 

analisar o modo de funcionamento do capitalismo contemporâneo, observa, porém, que tem 

ocorrido um processo inverso: o tempo tem sido usado para nos desumanizar, à medida que se 

tem experimentado o “tempo de trabalho total”, sem pausas, interrupções e tempos intermédios, 

uma vez que “a própria pausa se conserva implícita no tempo de trabalho, ela serve apenas para 

nos recuperar do trabalho, para poder continuar funcionando” (HAN, 2017, p. 113). 
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 Com efeito, estamos numa época em que predomina a velocidade e o esgotamento, 

com supervalorização de indivíduos inquietos, hiperativos e cansados, que sejam capazes de se 

arrastar no cotidiano produtivo realizando múltiplas tarefas. Para Han (2017), este é o aspecto 

tenebroso do Capitalismo Contemporâneo, pois nos desumaniza, à medida que tem nos deixado 

cada vez mais parecidos com os animais selvagens, que são sempre reativos e multitarefados, 

pois precisam estar sempre alertas para não serem devorados, enquanto devoram suas presas; 

ou ainda mais grave que a selvageria, à medida que nos tem reduzido a uma “máquina de 

desempenho autista”, programada para responder às demandas do mundo (seus impulsos 

excessivos de positividade), mas incapaz de reconhecer qualquer “alteridade”, qualquer “não”  

e/ou limite.  

 Nesse mesmo contexto, Rosa (2019) aprofundando o paradoxo do mundo moderno 

em que embora ganhemos enormes quantidades de tempo por meio da aceleração, não dispomos 

dele, estabelece uma comparação do homem e da mulher moderna com hamsters numa roda 

girada sempre mais velozmente. Com base nessa comparação, considerando que 

experimentamos o tempo de trabalho total, pode-se dizer que o hamster nessa roda gigante é 

o(a) próprio(a) trabalhador(a), conforme está representado na Figura 10.  

 
Figura 10 – O(a) trabalhador(a) na roda do hamster 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fonte: Dreamstime 

 

 Aproveitando a metáfora do hamster, poderíamos ainda descrever a relação do(a) 

trabalhador(a) e o uso do tempo com o Coelho Branco, vestido com um colete vermelho31 e seu 

grande relógio de bolso de “Alice no país das maravilhas”, um dos personagens de destaque 

tanto na obra de Lewis Carroll, como na sua adaptação fílmica (Figura 11).  

 

                                                             
31 Monteiro (2016), na sua análise acerca da adaptação disneyficada das personagens de Carroll, ressalta que a cor 

primária vermelha como tom principal do vestuário do Coelho Branco-símbolo tem relação com a necessidade 

visual de exprimir o nervosismo, beirando a insanidade, desse personagem com o tempo. 
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 Figura 11 – Da toca do coelho ao país não tão maravilhoso dos(as) trabalhadores(as)  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
          

           Fonte: Montado e adaptado a partir de Walt Disney Studios e Blog Veredas do Tempo 

 

 O Coelho Branco, pois, tem algo extremado, uma energia tensa, que pode 

representar o próprio trabalhador mutitarefado, com sua lista de afazeres sempre mais longa, 

que também o leva a uma obsessão com o tempo; por isso, semelhante ao coelho, vive sempre 

correndo afoito e a murmurar: “Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Estou muito atrasado!”32 

(CARROL, 2000, p. 09). Em outras palavras, o murmúrio do coelho e a sua sensação do eterno 

atraso revela a mesma pressa do(a) trabalhador(a) sempre (re)afirmada na expressão coloquial 

“estamos na correria”, que passou a legitimar nosso modo de viver. Conforme ressalta Rosa 

(2019, p. 15), mais que dominados por uma desordem do tempo, esta passou a ser a ordem, é o 

cerne da vida social capitalista, caracterizada como uma vida na qual 

 

não importa com quanto êxito, individual e coletivamente, vivemos, 

trabalhamos e nos orientamos economicamente neste ano; no próximo 

ano, para mantermos nosso lugar no mundo, devemos ser melhores, 

mais velozes, eficientes, inovadores – e, no ano seguinte, coloca-se o 

nível ainda um pouco mais acima. 

 

 Com efeito, numa época marcada pela hiperprodutividade e pelo hiperconsumo, é 

cruel o desprezo pelo ser humano, chegando ao ponto de reduzi-lo à mera condição de máquinas 

de produção de mercadorias, em busca sempre de mais eficiência (ROSA, 2019). 

                                                             
32 Para Monteiro (2016), a disneyficação do Coelho Branco também foi decisiva na aceitação de um personagem 

constantemente em estado de estresse e contribui para isso, além do aspecto visual, a expressiva canção tema I’m 

Late, que é entoada em várias cenas-chave da animação. Na dublagem do filme, pelo estúdio Continental Discos, 

em 1951, o murmúrio em forma de canção é ouvido assim: É tarde, é tarde. Tão tarde até que arde. Ai, ai, meu 

Deus! Alô, Adeus! É tarde, é tarde, é tarde! 
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  Esta exigência por rapidez e eficiência implica, por sua vez, numa compulsão pelo 

uso “eficiente” do tempo de trabalho, de preferência tendo o tempo de vida como seu suporte. 

Nesse sentido, Hassard (1996, p. 181) explicita que a temporalidade do trabalho passou a 

exercer um poder cada vez mais coercitivo, pois estamos presos a “[...] uma imagem reificada 

do tempo: o tempo é primeiramente aquele da produção; os outros tempos devem encontrar seu 

lugar de algum modo nas margens do processo de produção”. 

 Assim, para Braga e Kawahara (2021), a teoria marxiana do capital nunca foi tão 

atual e constitui inclusive um dos pontos de passagem incontornáveis para a compreensão do 

tempo na sociedade moderna, isso porque, desde os “Manuscritos econômico-filosóficos” 

(1844), primeiramente formulado como estranhamento33, depois no “Grundrisse” (1857/1858) 

e em “O Capital” (1890), Marx desenvolveu o conceito de relação social capital e, com ele, 

mostrou que a estrutura de dominação social da sociedade capitalista está no tempo.  

 Marx O roubo de tempo de trabalho alheio, sobre o qual a riqueza atual se baseia 

Nas palavras de Marx: “o próprio capital é a contradição em processo, [pelo fato] de que procura 

reduzir o tempo de trabalho a um mínimo, ao mesmo tempo que, por outro lado, põe o tempo 

de trabalho como única medida e fonte da riqueza” (MARX, 2011, p. 588-589). 

 Nesse sentido, Postone (apud Braga e Kawahara, 2021, p. 365) afirma que a 

categoria capital de Marx  

 

[...] não apenas delineia um modo determinado de exploração de classe, mas também, 

mais fundamentalmente, apreende uma forma peculiar de mediação social que 

estrutura a modernidade capitalista como uma forma historicamente específica de vida 

social. Essa forma de mediação é socialmente constituída e, ainda, abstrata e temporal. 

   

 Com base nas considerações deste autor, compreende-se que o domínio de nossa 

vida social pelo Capital transforma continuamente as atividades humanas em mercadorias, 

quando o próprio homem não é transformado em mercadoria também. A produção generalizada 

de mercadorias, por sua vez, coloca sobre os nossos ombros o pesado fardo de sempre “fazer 

mais em menos tempo” e exige a reprodução da vida social num ritmo cada vez mais intenso 

de trabalho (POSTONE, 2014). 

 Mas, nesse caso, está se falando de um trabalho desvinculado de sentido e alienado, 

pois separa o trabalhador do resultado da sua obra, um trabalho que gera um produto com valor 

de troca, mas desprovido de valor de uso (a necessidade social do produto). 

                                                             
33 O conceito de estranhamento, exposto por Marx (2004), exprime que as relações sociais ocorrem entre seres 

humanos cindidos entre trabalhadores e não-trabalhadores. Para os primeiros, o trabalho é atividade estranha, 

assim como o resultado da atividade (o produto) é objeto estranho, isso é estranhamento; por isso, quanto mais 

produz, o trabalhador se deforma. Para os não-trabalhadores, o estranhamento é a posse (ter) das objetivações sem 

que isso produza o enriquecimento efetivo do seu ser (CHAGAS, 2008; BRAGA; KAWAHARA, 2021).  
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 É este, pois, o trabalho também temporalmente controlado e rigidamente 

determinado, mas não mais por aquele tempo do relógio, como na época do Capitalismo 

Industrial; nesse novo momento do Capitalismo (o Capitalismo Financeiro Informacional), 

estruturado pelo modelo de acumulação flexível, o trabalho passou a ser rigidamente controlado 

pelo tempo da tarefa cumprida: que começa bem antes da jornada de trabalho com os 

planejamentos necessários para as reuniões, estende-se pelo almoço de negócios e pode nos 

acompanhar pelo celular, em qualquer espaço e tempo, devido a mecanismos de 

prontidão/sobreaviso e/ou em função do chamado  home office, que foi tão usado e abusado 

neste período pandêmico. 

 Com efeito, a extensão do trabalho, mas também a “diluição” da fronteira entre 

tempo de trabalho e tempo livre tem diminuindo, gradativamente, o tempo da família, de lazer 

e inclusive o tempo de descanso. Por conseguinte, tem prejudicado as relações familiares e as 

relações de amizade; inviabilizado as atividades esportivas, educacionais e culturais; gerado 

cansaço, estresse e desmotivação; enfim, tem afetado a qualidade de vida das pessoas e levando-

as ao adoecimento. 

 Para Held e Nutzinger (1998), um dos problemas centrais do sistema de organização 

capitalista está nesta ideia da mercantilização do tempo, cujos planos e os processos de 

desenvolvimento são perspectivados na ótica do tempo do capital, que, por sua vez, de forma 

paradoxal, mas simultânea, afasta os ritmos naturais para espaços geográficos ainda não 

dominados pelas temporalidades hegemônicas e aceleradas (características das regiões mais 

centrais e ditas desenvolvidas), mas também consegue sufocar e/ou anular as temporalidades 

regionais e locais, assim como os tempos culturais. 

 Nesse sentido, Mészáros (2007) considera que o tempo constitui um elemento de 

“realização do capital”, ainda mais se tratando do capitalismo financeiro, que adquire 

materialização através da ideia do futuro, da previsão, do crédito, da dívida, do empréstimo, 

dos prazos. Assim, esse autor destaca a ideia da rentabilização do tempo: 

 

Essa determinação estrutural também revela a completa falácia socialmente 

autovantajosa de deturpar a ordem reprodutiva do capital apresentando-a como regra 

universal intransponível, arbitrariamente projetada para trás, em direção ao longo 

passado histórico, e para frente, rumo a um futuro capitalista eternizado. Uma regra 

universal decretada de forma arbitrária e para a qual, conforme o lema bem conhecido 

dos apologistas do sistema, ‘não pode haver alternativa’ (MÉSZÁROS, 2007, p. 334). 

 

 Entretanto, esta é a apreensão do tempo pela lógica do Capital, que o transforma 

em um espaço estático, em consonância com uma noção de tempo individualista que o restringe 

à mera duração da existência pessoal, e, portanto, um tempo a-histórico, que pode levar, por 
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sua vez, à aceitação e à naturalização do trabalho em sua subsunção real ao capital (LUKÁCS, 

1969). E se considerássemos outra apreensão? Se fossem consideradas as determinações de 

Marx acerca do trabalho em sua determinação genérica, como produtor de valor de uso, quais 

seriam as implicações na compreensão do tempo? É esta a dimensão de análise proposta por 

Cohn (2016), que foge de uma concepção linear de tempo, com o objetivo de lhe conferir a 

devida centralidade nos processos sociais. 

 Assim, recuperando a formulação de Marx, no primeiro volume de “O Capital”, 

destaca o fragmento que diz: “durante o processo de trabalho este se converte constantemente 

da forma da inquietação naquela do ser, da forma do movimento naquela da condição objetiva” 

(MARX, 2006, p. 197). Cohn (2016) destaca que a expressão usada por Marx, como “passar da 

forma inquieta, do mero movimento, para a forma descansada da objetivação”, traz clara noção 

de tempo, uma vez que a transmissão de mobilidade, não se dá por mera agitação, mas como 

tempo social, lapso dotado de sentido. 

 Dessa forma, o trabalho não se perde no resultado, demora-se nele, e se insinua 

como movimento, resistência na coisa produzida. O resultado do trabalho que virá a se 

apresentar como produto é, pois, uma unidade tensa e vibrante. Simultaneamente, volta-se para 

trás (o momento passado da produção) e para frente (o momento futuro da realização, 

imediatamente no uso ou diferido na troca). De acordo com a argumentação de Cohn (2016, p. 

54), o tempo não comparece na exposição dialética como mera medida de duração,  

 

[...] o tempo não é mera linha ou trajetória, tampouco meio no qual ocorrem eventos. 

É aquilo sem o qual sequer se pode falar de eventos. O tempo de trabalho pode ser 

uma métrica conveniente quando se trata de atribuir magnitude a processos 

produtivos; mas não é propriamente de tempo que se trata nessa condição, e sim de 

imposição de medida. Falar de tantas horas para tal tarefa ignora inteiramente o caráter 

do tempo envolvido, embora seja conveniente para se formularem contratos, num 

modo de sociedade que os exige. Numa sociedade livre do império do valor, em que 

o tempo se tornasse dócil à convivência humana, tal métrica até poderia ganhar sentido 

para além da mera mensuração. 

 
  Do contrário, o tempo se insinua no mais íntimo das coisas e das suas relações, 

anima-as e lhes confere vibração, ressoando de múltiplas maneiras no espaço da história, da 

qual é o cerne. Portanto, a partir de uma perspectiva dialética, é preciso considerar que estamos 

diante de múltiplas temporalidades, entrelaçadas nas relações e processos sociais, que convivem 

juntas, aproximando-se e afastando-se; mas isso não significa que a temporalidade, entrelaçada 

entre fios com textura de interesses, competição e indiferença, pode aniquilar aquela formada 

por expectativa, colaboração e solidariedade. 
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2.2 ADOLESCÊNCIA(S) E JUVENTUDE(S): TEMPORALIDADES, CONCEITO E 

VIVÊNCIAS  

 

  Talvez o termo “adolescência” e “juventude” seja um daqueles assuntos que todo 

mundo tem algo a dizer; contudo, quando se tenta precisar o significado do termo, as 

dificuldades aparecem e demonstram que a imprecisão de um conceito é algo relevante, pois 

pode contribuir também para alguns estigmas34 (ABRAMO, 2008). 

 Dessa forma, em nossa sociedade, circulam ideias estigmatizantes sobre a 

adolescência e a juventude que se associam à noção de crise, desordem, irresponsabilidade, um 

problema social a ser resolvido, entre outros, que enfatizam a necessidade de atenção pública 

pelos seus aspectos negativos. O enfoque de riscos nas discussões: gravidez precoce, risco de 

contrair o HIV, risco de uso de drogas ilícitas, risco de morte frente à violência; pode definir 

negativamente também seus atores. Por outro lado, observam-se algumas tendências de 

valorização deste período, ora pelo seu aspecto de produtividade econômica, ora contrastando 

com o envelhecimento, que na nossa sociedade é visto como um período de decadência e 

obsolescência (BRASIL, 2007). 

 Sejam por estes efeitos mais negativos, sejam pelos mais positivos, embora possam 

ser estigmatizantes e fundamentados em concepções equivocadas, da década de 90 até os dias 

de hoje, o interesse por estudos sobre a juventude tem aumentando de forma considerável. No 

entanto, são necessários certos cuidados para que os interesses e as propostas de ações públicas 

também não contribuam para perpetuar os estigmas e servir de referência para homogeneização. 

Sendo assim, as políticas públicas precisam considerar esses sujeitos nas suas diversas 

dimensões, a fim de não se incorrer numa perspectiva de universalidade. 

 De acordo com Souza (2004), é preciso distinguir a fase da vida e os sujeitos, ou 

seja, não se pode misturar juventude e os jovens; o primeiro é a fase, e o segundo são os sujeitos 

que vivem uma diversidade; assim, qualquer reflexão sobre adolescência/juventude supõe 

pensar a tensão entre a inserção na estrutura social e a fase da vida. Se não há uma 

universalidade de “adolescentes” e “jovens”, a própria visão sobre a universalidade ou não da 

adolescência é questionada e os estudos desenvolvidos na área da Antropologia Social 

ressaltaram que: a adolescência não precisa ser, necessariamente, um período turbulento e as 

características do desenvolvimento psicossocial não são universais. 

                                                             
34 Na Grécia Antiga, costumava-se marcar escravos fugitivos com a letra “F”, esta marca era chamada “stigma”. 

Daí se origina a palavra. Sendo assim, hoje, o estigma social pode ser compreendido enquanto marca ou sinal que 

designa o seu portador como desqualificado, menos valorizado, ou que está inabilitado para aceitação social plena 

(GOFFMAN, 1981). 
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 Assim, Viola e Vorcaro (2018) destacam que não se pode ignorar que foi em meio 

a uma séria crise estrutural na sociedade moderna ocidental, com mudanças expressivas nas 

relações sociais, públicas e privadas, a partir dos avanços do Capitalismo e da industrialização, 

que emergiu a figura do(a) adolescente moderno(a), tal como conhecemos e frequentemente 

associado(a) à impetuosidade, à transgressão das normas e da tradição até então vigente, bem 

como a uma sexualidade sem amarras. 

 Entretanto, de acordo com o importante trabalho de campo acerca da transição da 

adolescência, realizado pela antropóloga norte-americana Margaret Mead, nas primeiras 

décadas do século XX (os resultados foram publicados em 1928), esta figura, pelo menos com 

estas características e comportamentos, não existia em Samoa, uma ilha no sul do Oceano 

Pacífico. Diferentemente dos(as) adolescentes das sociedades ocidentais, que a partir da 

puberdade inauguram um período de estresse emocional, sofrimento e diversas formas de 

desajuste social, (os)as adolescentes samoanos(as) não se defrontavam com dilemas complexos 

e decisivos, não eram convocados a tomar posicionamentos que pudessem causar conflitos 

familiares ou rejeição social como aqueles (VIOLA; VORCARO, 2018). 

 Estas diferenças e particularidades dos(as) adolescentes samoanos(as), por sua vez, 

de acordo com as análises de Mead (2015), estariam intimamente relacionadas a algumas 

peculiaridades da própria sociedade samoana (suas poucas estratificações), bem como aos seus 

métodos educacionais, que conseguiam minimizar as diferenças individuais e abordar questões 

do sexo, da gravidez, do nascimento e da morte com “naturalidade”, atenuando os dilemas 

morais que costumam pesar no processo de escolhas dos(as) adolescentes ocidentais. 

 Dessa forma, as considerações de Viola e Vorcaro (2018) sobre o contexto que 

surgiu a figura do(a) adolescente moderno(a), bem como as evidências do trabalho de Mead 

(2015) sobre a correlação fundamental entre a cultura e as circunstâncias da adolescência, só 

ratificam que temos de falar não da adolescência, mas das adolescências, não da juventude, mas 

das juventudes, que são definidas por aquilo que está ao redor, pelos contextos socioculturais 

que ocorrem. Com efeito, a partir da ótica da Psicologia Sócio-Histórica, que embasou este 

trabalho, a(s) adolescências/ a(s) juventude(s) são compreendidas como um processo 

psicossocial, que sofre influências dos diferentes contextos sociais, econômicos e políticos. 

 Portanto, nas reflexões propostas a seguir, tentou-se abordar este processo a partir 

de várias perspectivas, sem tentar privilegiar uma em detrimento de outra; buscou-se também 

compreender estes períodos como uma temporalidade marcada por diversas noções de tempo, 

procurando inclusive ultrapassar a perspectiva de que se trata de uma fase voltada estritamente 

para o futuro, considerando, portanto, as suas vivências e os seus espaços do cotidiano. 
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2.2.1  Aspectos da adolescência à luz do tempo 

 

 Se a passagem dos anos, referenciada em calendários, estações do ano e na divisão 

da vida em fases, é cronológica e natural; a experiência das fases vividas não é. A cada fase, o 

homem experimenta o sofrimento do “devir”, deixando constantemente de ser (ou muda ou 

morre); talvez até fosse mais conveniente permanecer no ser (nem mudar, nem morrer), mas 

não há esta escolha, pois o “cronos” não permite e corre de forma irreversível. 

 Conforme a ideia presente desde a filosofia cristã com Santo Agostinho, de fato, 

somos tempo, ou seja, somos temporais: nascemos, crescemos, podemos nos reproduzir, 

envelhecemos e morremos. Entretanto, a forma como se vive cada fase não é universal, nem do 

ponto de vista individual (o tempo vivido), nem do ponto de vista social (o tempo histórico). A 

própria vivência da temporalidade não é algo naturalmente dado, mas construído e se modifica 

em cada fase. 

 Na infância, por exemplo, o ontem e o amanhã praticamente inexistem, vive-se o 

aqui-e-agora; até que as noções de passado, presente e futuro vão sendo introduzidas aos 

poucos, e não de forma homogênea (igual para todos), mas pela mediação de processos mais 

intrínsecos e processos mais extrínsecos (como a época e o modo da sociedade em que se vive). 

Assim, a experiência do tempo também vai se transformando, de forma que, na adolescência, 

não é incomum a sensação de que o tempo que nos separa dos 15 ou 18 anos é lento e demorado; 

com o decorrer dos anos, porém, vai aumentando a sensação de que o tempo corre depressa 

demais (BERTAMONI, 2009). Estas são algumas experiências possíveis de temporalidade em 

um nível mais subjetivo; porém, há fatores externos também que controlam esta vivência, como 

a própria classificação da vida em fases ou períodos.  

 Embora a classificação seja um processo recorrente, inclusive usando o tempo 

como referência, a institucionalização de “períodos”, “fases” de desenvolvimento, em termos 

“cronológicos”, remonta ao final do século XIX. Dessa forma, a adolescência, como uma fase 

diferenciada do ciclo vital, começou a ser objeto de estudo no campo da Psicologia, a partir do 

século XX, com Stanley Hall35 e, de acordo com Aguiar, Bock e Ozella (2002, p. 164), foi 

compreendida inicialmente como “[...] um momento da vida do homem, uma etapa marcada 

por tormentos e conturbações vinculadas à emergência da sexualidade”. Esta compreensão 

inclusive foi bastante reforçada pelas abordagens psicanalíticas. 

                                                             
35 Granville Stanley Hall (1844 – 1924) foi um psicólogo e educador norte-americano, cuja trajetória na Psicologia 

teve influência de William James (rotulado como Pai da Psicologia americana), pois foi sob a orientação deste que 

ele obteve o seu doutoramento, em 1878, na Universidade de Harvard. Stanley Hall foi também pioneiro no estudo 

do desenvolvimento, nos Estados Unidos, e a sua obra “Adolescência”, publicada em 1904, é considerada um 

marco para o estudo científico da adolescência (SENNA; DESSEN, 2012; WARDE, 2014). 
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 Dessa forma, Aberastury e Knobel (1989), ao introduzirem a síndrome normal da 

adolescência, também a caracterizaram como um período de crise no desenvolvimento dos 

sujeitos; porém, não seria uma crise para alguns somente, seria uma crise essencial e 

preexistente, ou seja, este período de confusões, conflitos e crise, ocorre de forma “natural” e é 

necessário para se chegar à vida adulta. Para Coimbra, Bocco e Nascimento (2005, p. 04), este 

é o conceito vinculado à lógica desenvolvimentista, que compreende a adolescência como “uma 

etapa do desenvolvimento que todos passariam obrigatório e similarmente”. Esta lógica, por 

sua vez, tende a enquadrar pessoas em etapas/status padronizados, ainda é muito difundida e 

orienta inclusive muitos aspectos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

 Entretanto, concorda-se com Bock e Bock (2005), quando diz que a Psicologia 

precisa superar esta visão de adolescência como uma fase natural e universal do 

desenvolvimento, em prol de sua compreensão histórica. Por isso, acredita-se que a 

adolescência não existiu sempre e nem mesmo existe em todos os grupos sociais e culturais; 

mas, constitui-se na história a partir de uma necessidade artificialmente criada e suas 

características são forjadas nas relações com o mundo adulto. Ximenes (2004, p. 38) considera 

que: 

 

[...] a noção de adolescência começa a germinar a partir das drásticas mudanças sociais 

e econômicas do século XVIII, cujo processo de industrialização da economia 

desencadeou uma ruptura entre os ambientes público e privado, e a consequência foi 

o decréscimo e até mesmo a extinção do trabalho doméstico artesanal.  

  

 Dessa forma, fatos sociais foram surgindo nas relações sociais e na vida material 

dos homens e foi se destacando um determinado período de transição entre a infância e a idade 

adulta, que foi chamado de adolescência (BOCK; BOCK, 2005). Esta transição, porém, é uma 

característica das sociedades modernas que passaram a exigir a seus membros uma preparação 

para o ingresso no mundo adulto. Nesse contexto, vale ressaltar as considerações de Aguiar, 

Bock e Ozella (2002, p. 169) que afirmam:  

 

Na sociedade moderna, o trabalho, com sua sofisticação tecnológica, passou a exigir 

um tempo prolongado de formação, adquirida na escola, reunindo em um mesmo 

espaço os jovens e afastando-os do trabalho por algum tempo. Paralelo a isto, o 

desemprego crônico/ estrutural da sociedade capitalista trouxe a exigência de retardar 

o ingresso dos jovens no mercado e aumentar os requisitos para esse ingresso, tendo 

como consequência o aumento do tempo na escola. 

  

 Portanto, são nessas sociedades, em que se insere a nossa também, que podemos 

falar de adolescentes e todas as questões envolvidas nesse longo período de transição, a 

adolescência. Contudo, não se pode desconsiderar que, embora este seja um processo presente 

em nossa sociedade, a adolescência não acontecerá da mesma forma para todos(as). 
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 É importante ressaltar também que pelas próprias condições econômicas e sociais 

do nosso tempo, mas também considerando a própria etimologia da palavra adolescência (que 

vem do latim adolescentia, cujo prefixo “ad” significa uma direção para frente), esta é uma fase 

caracterizada pela transitoriedade, em que não se deve ficar e, geralmente, ainda se deseja 

afastar. Dessa forma, tanto os(as) adolescentes desejam se afastar, em virtude do “nem/nem” 

(nem criança/nem adulto), como também os adultos, pela ideia tradicional de rebeldia 

(tempestade e estresse), desejo este de afastamento que se manifesta na expressão bastante 

popular para se referir às pessoas que vivenciam esta fase “aborrecentes”. 

 Ao contrário, porém, do termo “jovem”, que parece ter uma conotação mais 

positiva, uma vez que a juventude é a referência temporal ao “melhor tempo”; neste tempo sim, 

há o desejo de permanecer, não raro, ouve-se expressões como: “tenho o espírito jovem”; “estou 

ficando velho(a), mas minha mente permanece jovem”. Assim, não há apenas o desejo de 

permanecer neste tempo, mas também há muitos que buscam a “eterna juventude”36; afinal, 

este é um ideal alimentado pela própria lógica capitalista, cujo combustível é a produtividade, 

a aceleração e a negação do passado. Para Maia (2008), a juventude passa a ser entendia não 

como um tempo e/ou categoria específica, mas como um “atributo” que deve ser perseguido 

pelos indivíduos de diferentes idades. 

 Observa-se, assim, uma confluência entre as temporalidades Cronos (determinada 

pela idade) e Kairós (que se manifesta pela experiência), de forma que, embora todos sejam 

atravessados pelo Cronos, é o Kairós que dá sentido a cada fase e como se percebe o tempo 

vivido. A idade não é, então, somente um conjunto de anos que se vai agregando num processo 

linear, mas determina expectativas e comportamentos, podendo tornar inclusive o tempo como 

um “inimigo” ou, conforme as experiências vividas, um grande aliado; por outro lado, diz Lloret 

(1998) que, no devir das experiências e respostas existenciais, uma idade não elimina a outra, 

mas a contém. Assim, acredita-se que é a dimensão kairológica do tempo, em um dado 

momento histórico e cultural, que determina a heterogeneidade do humano, bem como das suas 

sua(s) adolescência(s) e juventude(s), compreendidas aqui como múltiplas.  

                                                             
36 Mas que busca, vive-se a ditadura da “eterna juventude”, com a proliferação de inúmeras estratégias de 

mudanças no processo vital, através do controle sobre “[...] todas as limitações biológicas, ligadas à materialidade 

do corpo” (SIBILIA, 2002, p. 49). Numa sociedade que tem o corpo como meio de expressão e de construção de 

identidades, juventude e vigor tornam-se elementos centrais; assim, os apelos se dirigem, de forma cada vez mais 

exacerbada, à beleza, à perfeição e às características físicas de um corpo sempre jovial (pele lisa e sem rugas, 

cabelos coloridos e brilhosos), alcançados pelo consumo de diferentes produtos, que constituem a base de lucro da 

indústria farmacêutica, e por meio de inúmeros procedimentos estéticos e intervenções cirúrgicas de controle do 

corpo e da ação do tempo sobre ele (MAIA, 2008). 
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 Entretanto, não se pode negar que há uma construção social marcada por duas 

temporalidades distintas: uma do “não-permanecer” (a adolescência), pois paira uma conotação 

negativa, os(as) adolescentes são fisicamente desproporcionais, indecisos, imaturos e mal-

humorados; e outra do “permanecer” (a juventude), revestida de positividade e admiração, 

os(as) jovens, ao contrário daqueles, são bonitos(as), saudáveis, criativos(as), ativos(as), 

produtivos(as), destemidos(as), promotores de mudanças e bem-humorados(as). Mas, como 

saber, exatamente, quando se está diante de um ou de outro? No tópico, a seguir, propõe-se uma 

reflexão sobre as possibilidades e limites de conceito destas duas categorias. 

 

2.2.2  Aproximações conceituais: diálogos entre os conceitos 

 

 Adolescência e adolescentes são temas que, a partir de 1950, passaram a ser 

amplamente discutidos, gerando imenso número de trabalhos publicados. Contudo, de acordo 

com Rosenburg (2004), conceituar estes termos, ainda hoje, é tarefa extremamente difícil, o 

que em parte pode ser justificado pelas múltiplas visões, que apresentam conceitos também 

diversos. 

 Assim, o que pode dizer de antemão e que parece se aproximar do consenso, é que 

não existe uma forma única para falar de adolescência e nem de juventude, de forma que é 

comum na literatura a advertência quanto ao uso do termo no singular, visto que envolvem 

grupos diferenciados, que apresentam características muito distintas (DAYRELL, 2003; 

FRIGOTTO, 2004; MUNIZ, 2019). O fato é que para se responder perguntas como: quem são 

os(as) adolescentes?  O que caracteriza “ser/estar adolescente” e ou “deixar de ser/estar”?, como 

sugerem Papalia e Feldman (2013), será  necessário determinar alguns indicadores, ou seja, 

definir de que ponto de vista se fala: biológico, etário, psicológico, social, entre outros. 

 De qualquer forma, embora se coadune com a proposta de Coimbra, Bocco e 

Nascimento (2005) da necessidade de subverter o conceito de adolescência/juventude 

vinculado à lógica desenvolvimentista e “considerá-la não mais presa a critérios rígidos, mas 

sim como parte de um processo de crescimento mais totalizante” (DAYRELL, 2003, p. 42), 

não se pode ignorar que o curso da vida se faz em uma sequência temporal, cuja maturação 

biológica faz emergir determinadas potencialidades.  

 Nesse sentido, na cultura ocidental contemporânea, os primeiros indícios da 

maturação sexual têm sido considerados como marco do início da adolescência, ou seja, o início 

da adolescência tem sido marcada por um indicador biológico, que corresponde às mudanças 

da puberdade (aceleração e desaceleração do crescimento físico, mudança da composição 
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corporal, eclosão hormonal, evolução da maturação sexual); terminando com a inserção social, 

profissional e econômica na sociedade adulta, que caracterizam, por sua vez, indicadores 

sociais. Sendo assim, os fatores sociais, econômicos e culturais são cruciais para entender o 

processo de adolescer, bem como as questões relacionadas com o ingresso no mercado de 

trabalho e preparo técnico. Contudo, essas mudanças, por si só, não transformam, a pessoa em 

um adulto; por outro, lado não se pode negar que todas elas repercutem não só no indivíduo, 

mas em sua família e comunidade (SCHOEN-FERREIRA; AZNAR-FARIAS; SILVARES, 

2010). 

 Quanto ao fator etário, as delimitações também geram conflitos. Por exemplo, no 

artigo 2º do ECA, “considera-se criança, para efeitos desta Lei, a pessoa até 12 anos de idade 

incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade” (BRASIL, 1990). Há um 

descompasso, por sua vez, entre a lei brasileira e a fixação etária proposta pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS), também adotada aqui no Brasil pelo Ministério da Saúde (MS) e 

pelo IBGE. 

 Para a OMS, pois, a adolescência corresponde ao período circunscrito à segunda 

década da vida (de 10 a 19 anos completos); enquanto, a juventude pode ser delimitada dos 15 

aos 24 anos. Camarano et al. (2004, p. 5), ao se referir a esta última faixa, afirma que: 

[...] o limite inferior considera a idade em que já estão desenvolvidas as funções 

sexuais e reprodutivas, que diferenciam o adolescente da criança e repercutem na sua 

dinâmica física, biológica e psicológica. O limite superior diz respeito ao momento 

em que os indivíduos normalmente concluem o ciclo da educação formal, passam a 

fazer parte do mercado de trabalho e constituem suas próprias famílias, caracterizando 

assim, de forma simplificada, a transição para a fase adulta. 

 

 Nesse sentido, Schoen-Ferreira, Aznar-Farias e Silvares (2010) consideram que o 

prolongamento desta fase se deve a algumas condições sociais que também prolongaram o 

compromisso com algumas responsabilidades ditas adultas e que funcionam como indicadores 

sociais para o “rito de passagem”. Com efeito, postergou-se o matrimônio, ampliou-se a 

necessidade de permanecer no lar paterno (emancipação tardia), aumentou-se o número de 

nascimentos fora do matrimônio; estes são alguns fatores que levaram o indivíduo a conviver 

com mais pessoas de diferentes idades e ambientes, sem laços consanguíneos com a maioria 

delas, com diferentes escalas de valores, ideias e crenças, e por mais tempo. Assim, as 

modificações introduzidas na vida moderna exigem que os indivíduos tenham mais tempo para 

cumprir as funções sociais propostas para determinada faixa etária. 
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 Para Escudero (2012), a postergação da vida adulta e a permanência na adolescência 

e/ou juventude pode estar relacionada aos fenômenos contemporâneos, caracterizados como 

juvenilização e/ou adultescência. Segundo Morin (1991, p.81),  

 

a juvenilização corresponde a um retardamento ontogênico, isto é, ‘ao prolongamento 

do período biológico da infância e da adolescência, e mesmo a uma falta de 

acabamento ontogenético, isto é, a falta de acabamento na substituição das 

características juvenis pelas adultas. 

 

 A juvenilização, pois, é caracterizada como um fenômeno, não se trata de casos 

isolados, há muitos exemplos que ratificam esta tendência hoje. Este fenômeno, por sua vez, 

estaria relacionado à condição favorável para aceitação e admiração social da juventude, mas 

também à ditadura da “eterna juventude”, que vai além da estética, “aparentar” juventude; a 

eterna juventude significaria continuar sendo jovem, por meio dos hobbies que se adota, pelas 

formas de entretenimento, através da maneira de se socializar, pela forma de se comunicar, 

pelas escolhas que se faz; tudo isto independente da faixa etária (ESCUREDO, 2012). 

 No caso da adultescência, embora com elementos semelhantes à juvenilização, o 

fenômeno abrange mais diretamente uma faixa etária específica; assim, segundo “Um Glossário 

para os Anos 90”, desenvolvido por David Rowan, colunista de comportamento do jornal 

britânico The Gardian, o verbete é descrito como: pessoa imbuída de cultura jovem, mas com 

idade suficiente para não o ser. Geralmente, entre os 35 e 45 anos, os adultescentes não 

conseguem aceitar o fato de estarem deixando de ser jovens (ROWAN, 1998). Calligaris (1998) 

também faz uma reflexão sobre este neologismo e considera que o(a) “adultescente” seria um(a) 

adulto(a) que se faz de adolescente, uma vez que “estar adolescente” tem se mostrado um traço 

da vida adulta moderna, como forma de afirmar a possibilidade de ainda vir a ser outro.  

 Para Escuredo (2012), embora não seja um fenômeno com características 

catalogadas, reflete um desejo de não avançar para o próximo estágio da vida, de não se tornar 

adulto, como forma de evitar os desprazeres e responsabilidades acarretadas pelo próximo ciclo, 

que podem favorecer algumas características emocionais negativas como fuga de 

responsabilidades, tédio, instabilidade nos relacionamentos (o bon vivant37), entre outras. 

Contudo, o fenômeno também apresenta características consideradas positivas, como a 

possibilidade de se assumir as responsabilidades da vida adulta de forma mais bela e feliz, já 

que podem contar com uma suposta eterna juventude, é esta imagem positiva do fenômeno 

inclusive que serve de marketing e movimenta economicamente muitas indústrias.  

                                                             
37 É uma expressão da língua francesa que literalmente se traduz como “bom vivente”, de maneira geral, poderia 

designar qualquer pessoa que leva uma boa vida; mas, geralmente, é utilizada quase como uma espécie de 

“xingamento” para caracterizar pessoas que não querem saber da “dureza”, mas só dos prazeres da vida. 
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 Entretanto, ainda sem ignorar esses fenômenos contemporâneos, que acabam por 

relativizar a questão etária; não se pode desconsiderar os limites etários presentes nos estudos 

sobre adolescência e juventude. Assim, pela fixação etária proposta pela OMS, poderia se 

definir a juventude como uma fase de intercessão entre a própria adolescência e a idade adulta, 

sendo possível subdividi-la em: adolescentes jovens (de 15 a 19 anos) e adultos jovens (de 20 

a 24 anos). No Brasil, porém, de acordo com Brenner e Carrano (2014), caracteriza-se como 

jovem o grupamento social compreendido entre 15 e 29 anos completos. Esta definição passou 

a vigorar no ano de 2010 com a aprovação da Proposta de Emenda Constitucional nº 65, que 

ficou conhecida como PEC da Juventude. O termo jovem foi incorporado, então, ao texto da 

Constituição Federal e, assim, os jovens no Brasil compõem três subgrupos (Figura 12), a saber: 

o jovem-adolescente, com idade entre 15 e 17 anos; o jovem-jovem, entre 18 e 24 anos; e o 

jovem adulto, com idade entre 25 e 29 anos. 

 
 

Figura 12 – Esquema representativo da relação entre adolescência e juventude pelo critério etário 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Fonte: Elaborado a partir de BRENNER; CARRANO (2014) 
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  Assim, embora se considere que as categorias “adolescência” e “juventude” 

apresentem suas diferenças, acredita-se também que estão fortemente relacionadas entre si; para 

os objetivos deste trabalho, ora se utilizou um termo, ora outro, sem com isso comprometer o 

entendimento de que são categorias socialmente construídas, com repercussões inclusive na 

subjetividade do indivíduo, como propõe a Psicologia Sócio-Histórica, que embasou este 

trabalho. 

 Com efeito, em termos etários, pode-se dizer que a juventude constitui uma 

categoria mais ampla, que inclusive envolve uma parte da adolescência; contudo, seus sujeitos, 

em hipótese alguma, podem ser homogeneizados, sendo necessário “[...] compreendê-los como 

sujeitos sociais, que constroem um determinado modo de ser jovem, baseados em seu 

cotidiano” (DAYRELL, 2003, p. 40). Afinal, como nos lembram Dayrell e Carrano (2014), a 

homogeneização pode aprofundar os efeitos dos paradoxos que envolvem a juventude 

brasileira, ou seja, não podemos esquecer que, ao mesmo tempo que as características e valores 

ligados à juventude são elogiados e até mesmo perseguidos pelo mundo adulto, os(as) jovens, 

em especial aqueles(as) dos setores populares, também não são beneficiados(as) por políticas 

públicas suficientes que lhes garantam o acesso a bens materiais e culturais. 

 Dessa forma, se, por um lado, consideram-se extremamente relevantes os avanços 

legais na garantia de direitos para os(as) jovens brasileiros(as) nas últimas décadas, como: a Lei 

Nº 11.129/ 2005, que criou o Conselho Nacional de Juventude (CONJUVE); a PEC da 

Juventude e sua aprovação como Emenda Constitucional Nº 65/ 2010, que inseriu o termo 

jovem no capítulo dos Direitos e Garantias Fundamentais da Constituição Federal, assegurando 

aos (às) jovens brasileiros(as) os direitos que já eram garantidos constitucionalmente às 

crianças, adolescentes, idosos, indígenas e mulheres; a Lei Nº 12.852/2013, que instituiu o 

Estatuto da Juventude e dispôs sobre os princípios e diretrizes que devem nortear as políticas 

públicas para os(as) jovens. Por outro, sabe-se que ainda há muito que se fazer no campo das 

políticas públicas voltadas para esse grupo. 

 Portanto, observa-se que as “fronteiras” que delimitam a adolescência/juventude 

estão cada vez mais fluidas (em virtude inclusive de fenômenos contemporâneos como da 

juvenilização e adultescência) e o critério etário não é suficiente para discutir uma categoria 

que assumiu contornos tão amplos, homogeneizando sujeitos tão diferentes que, de repente, só 

tenham em comum o aspecto da idade. Contudo, não se pode ignorar a importância do critério 

cronológico para a identificação de requisitos que orientem a investigação epidemiológica, as 

estratégias de elaboração de políticas de desenvolvimento coletivo e as programações de 

educação, serviços sociais e de saúde pública, que serão temas de uma breve reflexão a seguir. 
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2.2.3 Nem na escola, nem no trabalho: onde estão os jovens do Brasil?  

 

 Segundo dados da PNAD – IBGE (2017), das 48,5 milhões de pessoas na idade dos 

15 aos 29 anos de idade, 23% não trabalhavam, nem estudavam ou se qualificavam; em 2016, 

este percentual era de 21,9%. Isso significa dizer que, de um ano para o outro, esse contingente 

cresceu 1,1%, o que equivale a mais 619 mil pessoas nessa condição. Assim, a partir destes 

dados e inspirados no mesmo questionamento feito por Bernadete Gatti, pedagoga e doutora 

em Psicologia, ao analisar os dados da PNAD – IBGE de 2015, no documentário dirigido por 

Cacau Rhoden, “Nunca me sonharam” (Figura 13); neste tópico, buscaremos algumas respostas 

e adentraremos em alguns cenários onde podem estar estes jovens e estas jovens.  

 

Figura 13 – Imagens do Documentário “Nunca me sonharam”  

 

 

   

  

 

 

  

 

  

 
          

             Fonte: NUNCA... (2017) 

  

 Analisando as condições socioeconômicas da sociedade brasileira, o primeiro 

cenário que podemos adentrar é o próprio mundo do trabalho. Mas as pesquisas não apontam 

que os jovens não estão trabalhando? Provavelmente, não estão trabalhando formalmente, com 

os seus direitos trabalhistas garantidos; mas, muito provavelmente, estão na informalidade. O 

cenário da informalidade, por sua vez, como propõe Antunes (2009), também caracteriza o 

novo mundo do trabalho diante das suas inúmeras mutações e, por sua vez, devora os jovens, 

pois o Capitalismo Contemporâneo 

 

[...] é marcado por uma espécie de ‘jovialização’ da inclusão precária no trabalho, ou 

seja, cresceu o número de jovens que precisam trabalhar mais cedo, como forma de 

ajudar seus pais e complementar a renda familiar, mas estes são inseridos de maneira 

precária nos postos de trabalho existentes (FRIGOTTO apud SILVA, 2012, p. 169). 
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 O fato é que muitos jovens são forçados a adentrar no mundo do trabalho de forma 

precoce e precária, precisando, em muitos casos, abandonar os estudos para trabalhar. Inclui-se 

nesta categoria várias jovens (meninas e mulheres), que tiveram que pausar os estudos para 

cuidar de afazeres domésticos e/ou dos(as) filhos(as), diante de uma gravidez não planejada. 

De acordo com Ramos e Araujo (2013), os jovens que são obrigados a trabalhar para ajudar no 

sustento da família, geralmente, abandonam a escola engrossando a fileira dos analfabetos 

(quase 1,5 milhões) ou mesmo contribuindo para a elevação na taxa de distorção idade/série. 

 Dessa forma, pode-se dizer que muitos destes jovens e destas jovens, embora as 

estatísticas demonstrem que não estão na escola e nem trabalhando, estão mais próximos do 

mundo do trabalho do que se pensa. Agora, de fato, podem não está na escola, pois precisam 

trabalhar e, como ressalta Frigotto (2004, p. 14): 

 

No aspecto específico do trabalho e da educação dos jovens da classe trabalhadora, a 

contradição se radicaliza tendo em vista que a maior produtividade do trabalho não só 

liberou mais tempo livre, mas, pelo contrário, no capitalismo central e periférico a 

pobreza e a “exclusão” ou inclusão precarizados jovializaram-se. Ou seja, cresceu o 

número de jovens que participam “de trabalhos” ou atividades dos mais diferentes 

tipos, como forma de ajudarem a compor a renda familiar. 

 

 Segundo Schoen-Ferreira, Aznar-Farias e Silvares (2010), a concepção da 

adolescência parece estar relacionada à democratização da educação e ao surgimento de leis 

trabalhistas, mas esta concepção, por sua vez, não alcança a todos, constituindo ainda um luxo, 

reservado apenas em sociedades ou grupos sociais mais “desenvolvidos”, visto que as garantias 

legais não alcançam as camadas menos favorecidas economicamente. Nesse sentido, Frigotto 

(2004) relembra que a manutenção da sociedade capitalista se dá justamente pelo acirramento 

das desigualdades, mesmo que a igualdade seja legalmente proclamada, na verdade, ela apenas 

dissimula as desigualdades, isso porque a igualdade mantém-se apenas no campo dos direitos, 

mas estes direitos não são materializados na prática.  

 E esta não é uma realidade contemporânea apenas, enverando-se pela história, com 

seus movimentos contraditórios pela disputa da hegemonia, que repercute profundamente no 

modelo educacional, ficam evidentes as contradições que marcaram toda a história da educação 

pública no Brasil. Estas contradições, por sua vez, só se realçam, na fase final de escolarização 

da educação básica brasileira: o Ensino Médio.  

 Com efeito, o Ensino Médio no Brasil “foi, por muitas décadas, um ensino 

elitizado” (MARCHAND, 2007, p. 100), um cenário para disputas de classes e direcionamentos 

de grupos sociais dominantes, sendo marcado também pela dualidade, ou seja, a separação do 

ensino propedêutico para as elites e do profissional à classe trabalhadora.  
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 De acordo com Ciavatta e Ramos (2011), esta tendência histórica dual do ensino 

médio se expressa desde a Colônia, pela reprodução das relações de desigualdade entre as 

classes sociais: destinação do trabalho manual aos escravos e, depois, aos trabalhadores livres 

versus o trabalho intelectual para as elites. Dessa forma, a divisão entre trabalho intelectual e 

trabalho prático, por muito tempo, justificou duas redes de ensino médio: uma de educação 

geral, destinada à burguesia, e outra profissional, para os trabalhadores (KUENZER, 2011). 

 Estamos, pois, diante de uma dualidade estrutural e histórica, inerente ao caráter de 

classe do sistema capitalista; assim, se é uma questão estrutural, a superação desta dualidade 

não depende de aspectos meramente pedagógicos, uma vez que é socialmente determinada pela 

contradição entre capital e trabalho (KUENZER, 2011; ARAUJO, 2019). 

 Assim, ao contrário do discurso de superação desta dualidade pelo regime de 

acumulação flexível, mais do que nunca ela se faz presente; não se esgotou, mas se inverteu. 

Então, precisamos estar atentos,  

 

[...] até os primeiros anos da década de 1990, apresentava a escola média de educação 

geral para a burguesia e a escola profissional para os trabalhadores. E, dadas as 

condições de precarização que as escolas médias públicas que atendem os que vivem 

do trabalho têm apresentado, tenho como hipótese que a educação geral, antes 

reservada à elite, quando disponibilizada aos trabalhadores, banalizou-se e 

desqualificou-se (KUENZER, 2011, p. 50). 

 

 Para tanto, o Capital usa o discurso da democratização com o intuito de propagar 

seus próprios interesses. Entretanto, a modalidade de educação geral disponibilizada para os(as) 

trabalhadores(as) não é a mesma de outrora, foi feito um arremedo de educação geral via oferta 

de cursos precarizados, revestidos de caráter certificatório, cuja qualidade em muito se distancia 

dos cursos disponibilizados pela rede privada à burguesia e à pequena burguesia, não 

favorecendo a inclusão dos jovens mais pobres ao mundo do trabalho (KUENZER; 

GRABOWSK, 2016). 

 Com efeito, como salientam Brenner e Carrano (2014), a universalização da 

Educação Básica brasileira ainda é uma tarefa a ser realizada. O acesso à educação/escola, por 

sua vez, ainda não se estabeleceu como direito e continua sendo privilégio de alguns, um mero 

artigo de luxo, já que ainda tem sido concebida para atender aos interesses de uma determinada 

classe.  

 Sendo assim, se não podem estar na escola; ou se ainda que frequentando o espaço 

escolar, continuam abandonados pela escola; e/ou se encontram em condições precárias de 

trabalho; outra possibilidade de espaço ocupado por estes jovens perdidos nas estatísticas seria 

o mundo nebuloso do tráfico.  
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 Com efeito, se a escola não dá atenção a muitos dos seus, sob o estigma de que “são 

indisciplinados”, “não querem estudar”, “não vão ser nada na vida”; o mundo do tráfico, pelo 

menos no primeiro momento, acolhe, oferecendo uma carreira promissora. A carreira no tráfico 

proporciona, pelo menos em curto prazo, uma série de signos (autoridade, poder, 

reconhecimento), nunca sonhados antes para a maioria dos(as) jovens brasileiros(as); contudo, 

esta carreira tende a ser curta, todos os signos são ilusórios, pois o desfecho tende à morte. 

 Parafraseando Eduardo Galeano, escritor uruguaio, frente à barbárie do atual 

sistema universal de poder, o mundo tornou-se uma espécie de matadouro e, porque não, 

matadouro de jovens (A ORDEM..., 2008). Diante desse cenário trágico, o que parece ainda 

mais assustador, é que muitos de nós ou assistimos passivamente, ou também participamos do 

extermínio, acionando o gatilho de alguma forma. 

 De acordo com Fonseca e Salles (2012), são fatos inquestionáveis que a juventude 

procura os mais variados meios para sobreviver e se relacionar com os outros e, algumas vezes, 

com base nos seus níveis socioeconômicos e educacionais, não conseguirão enxergar, nem em 

si mesma nem em seu entorno, a possibilidade de algo novo. Por outro lado, além de tantos 

dilemas e estigmas que marcam a juventude, o jovem pobre e morador de periferias ainda 

precisam carregar os pesados estigmas de violência, delinquência, periculosidade e 

criminalidade (SILVA, 2019). 

 Nesse contexto, Castro e Aquino (2008) chamam atenção para os estigmas que 

permeiam as próprias ações públicas para a juventude, sendo possível identificar três 

abordagens e, consequentemente, três estigmas principais que têm norteado as ações políticas. 

A primeira abordagem se baseia no estigma da juventude como fase problemática e foca 

justamente nos problemas sociais relacionados aos jovens, como delinquência, comportamentos 

de riscos, o envolvimento com drogas e vários outros comportamentos considerados 

problemáticos. Na segunda abordagem, o jovem é visto como indivíduo que vive uma fase de 

transição para a vida adulta, assim, considera que é dependente de um preparo para viver a fase 

que virá, mas desconsidera as suas necessidades no presente. E, por fim, a abordagem mais 

recente, tem considerado o jovem como ator estratégico do desenvolvimento, estigmatizando-

o como “protagonista”, ao passo que minimiza ou retira do Estado o seu papel. 

 Portanto, concorda-se com Muniz (2019), quando este afirma que, embora se 

observe nos últimos anos um interesse maior por questões relacionadas à juventude, o que tem 

motivado a elaboração de políticas públicas, e não deixa de ser positivo, um avanço, afinal, 

houve um momento anterior em que não existiam ações específicas; contudo, este interesse 

ainda não garante que a juventude seja atendida de forma plena. 
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CAPÍTULO III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo 

 

Um menino caminha e caminhando chega no muro 

E ali logo em frente, a esperar pela gente, o futuro está 

E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar 

Não tem tempo nem piedade, nem tem hora de chegar 

Sem pedir licença muda nossa vida, depois convida a rir ou chorar 

 

Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá 

O fim dela ninguém sabe bem ao certo onde vai dar 

Vamos todos numa linda passarela 

De uma aquarela que um dia, enfim, descolorirá. 

 

(Toquinho) 
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CAPÍTULO III 

VAMOS TODOS PELA PASSARELA DA ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL: EM 

BUSCA DE UMA PRÁXIS  

 

 Assim como o fenômeno psicológico e a própria Psicologia estão envoltos em 

algumas crenças, mitos, visões “mágicas” e/ou “miopias”, a orientação profissional, como um 

campo diretamente ligado à Psicologia, não está isenta; do contrário, pelo menos quatro 

“olhares míopes” podem ser identificados em sua direção.  

 O primeiro olhar estaria relacionado à ideia de vocação, de forma que é bem 

possível que a pessoa que procure ou inicie um processo de OP, cultive a ideia de que encontrará 

um profissional que dirá para que serve, qual curso deverá fazer, em que tipo de trabalho e área 

se daria bem. Não seria, na verdade, um processo de escolha, mas descobrir o que já está 

determinado, mas, nesse caso, quem descobre não é a própria pessoa, mas um “outro”. 

 O segundo, embora relacionado com a ideia de vocação, diz respeito a uma OP 

focada no autoconhecimento, a fim de possibilitar o “estalo”, ou seja, em determinado 

momento, vai acontecer uma reconfiguração na percepção do indivíduo e ele irá descobrir 

aquilo para o qual foi “vocacionado”. 

 Apoiada na primeira ou na segunda “miopia” sobre Orientação Profissional, Ribeiro 

(2003) ressalta que, do começo do século XX aos anos 80, a OP no Brasil esteve resumida ao 

famoso “teste vocacional”, aplicado com os(as) jovens que deveriam prestar um vestibular, com 

destaque para o Inventário de Interesses de Angelini38 e o Levantamento de Interesses 

Profissionais39 (LIP), que inclusive foram instrumentos bastante ensinados a psicólogos 

brasileiros, como ressaltam Alves, Alchieri e Marques (2002). 

 O terceiro está relacionado à ideia da “prontidão”, ou seja, é preciso esperar até que 

se esteja “pronto” (do ponto de vista do desenvolvimento) para adquirir uma determinada 

competência, habilidade, e, assim, a vocação possa se realizar. Nesse sentido, os programas de 

OP devem estimular o desenvolvimento, estão voltados para uma perspectiva restritamente de 

futuro, sem considerar o cotidiano e as experiências juvenis. 

                                                             
38 Este inventário avalia os interesses profissionais em nove áreas: Ciências Físicas (CF); Persuasão (P); Ciências 

Biológicas (CB); Literatura (L); Cálculo (C); Artes (A); Música (M), Burocracia (B) e Serviços Assistenciais-

Sociais (S). O instrumento é formado por 100 itens, dispostos em pares, dos quais o sujeito deve marcar apenas o 

que mais lhe aprouver (ANGELINI, 1954). 

 
39 O LIP é composto por 256 itens, agrupados em 128 pares de atividades profissionais, que dizem respeito a oito 

áreas, a saber, Ciências Físicas (CF), Ciências Biológicas (CB), Calculísticas (C), Persuasivas (P), Administrativas 

(A), Sociais (S), Linguísticas (L) e Artísticas (A). O respondente deve ler os pares e optar por um ou ambos os 

itens, de acordo com sua preferência (DEL-NERO, 1984). 
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 O quarto, mas não menos importante, é a restrição da OP à escolha de uma 

faculdade, um curso superior. Nesse sentido, Ribeiro (2003) afirma que se trata de uma marca 

histórica da OP, que há anos vem servindo como reprodução da ideologia das classes média e 

alta, pois pela dualidade estrutural da educação brasileira, não é dada à população 

socioeconomicamente desfavorecida, concentrada principalmente nas escolas públicas ou ainda 

fora delas, a possibilidade de ingresso num curso superior, quanto mais a possibilidade de 

escolher um curso. Ou ainda, quando é dada a possibilidade de inclusão, como é a proposta do 

Ministério da Educação (MEC) pelo Sistema de Seleção Unificada (SISU), em que as 

Instituições de Ensino Superior (IES) oferecem vagas para candidatos participantes do Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM), a inclusão acaba sendo perversa e pode ser até pior que a 

exclusão; pois, a escolha fica relegada a um segundo plano, na verdade, o encaixe acontece de 

acordo com as regras determinadas pelas IES e pelo MEC, que estabelecem o número de vagas 

e o percentual de bolsas para cada curso (HALABE, 2012). 

 Deste quarto “olhar míope” em relação à OP, o que nos inquieta é como, então, o 

processo de orientação profissional poderia contribuir com estes(as) jovens excluídos(as) e/ou 

incluídos(as) precariamente? Assim, recuperando os versos de Toquinho, cantor e compositor 

brasileiro, que mesmo diante do desconhecido, consegue vislumbrar a imagem de uma passarela 

de aquarela, cheia de cor e vida, lembrando também que passarela vem do latim passare, que 

significa “passar” e está relacionado a passus (passo), pretende-se, neste capítulo, seguir os 

“passos” da trajetória histórica da OP, a fim de conhecer as teorias que fundamentam os 

modelos hegemônicos de OP, mas também de encontrar propostas alternativas que possam ser 

caracterizadas como uma práxis. 

 O conceito de práxis, por sua vez, constitui um conceito central na teoria marxista 

que influenciou vários outros autores, entre estes, o próprio Paulo Freire, que propôs uma práxis 

autêntica, por meio da relação dialética entre ação e reflexão. Assim, a verdadeira reflexão deve 

sempre levar à ação e esta ação só estará envolvida em uma práxis autêntica se for capaz de 

quebrar com “[...] a dicotomia do pensamento e ação, exigindo que esses ocorram 

simultaneamente e dialeticamente, a fim de proporcionar uma leitura da realidade e suas 

contradições que vise à criação de alternativas libertadoras” (FREIRE, 2005, p. 146). 

 Contudo, de acordo com Bock (2013), a OP se constituiu mais como uma área de 

intervenção profissional que uma área de estudo e investigação, isso significa que há na sua 

passarela histórica uma prática dissociada de uma fundamentação teórica consistente; assim, no 

passo-a-passo da história, vamos em busca da práxis em OP, que rompa com a dicotomia.  
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3.1 A TRAJETÓRIA HISTÓRICA DA ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL 

 

 O termo Orientação Profissional pode ser entendido como “a prestação de auxílio 

técnico que habilite as pessoas a superarem tais dificuldades e a recobrar sua capacidade de 

escolher” (FERRETTI, 1988, p. 10). Para Melo-Silva et al. (2004), este é o termo, geralmente, 

utilizado para “designar a natureza de intervenção que é usualmente reconhecida em nosso país, 

ou seja, atendimento a pessoas em processo de escolha da carreira”, embora também possa ser 

utilizado para designar um amplo campo de atividades em diferentes contextos e cenários. 

O discurso teórico em torno da escolha profissional, como aponta Sparta (2003), 

começou a se difundir por meio de diversas teorias, a partir de 1950. Em 1951, foi publicado o 

livro Ocucupational Choice – de Ginzberg, Ginsburg, AxeLrad e Herma – que trouxe à luz a 

primeira Teoria do Desenvolvimento Vocacional. Dois anos mais tarde, surgiu a Teoria do 

Desenvolvimento Vocacional de Donald Super e, em 1959, foi publicada a Teoria Tipológica 

de John Holland.  

Enquanto prática, no entanto, a Orientação Profissional caracterizou-se como 

atividade diretamente vinculada à indústria e à ordem socioeconômica vigente. Sendo assim, 

os primeiros processos de intervenção desenvolvidos foram influenciados pelos mesmos 

princípios de cientificidade e pela bandeira da eficiência que balizavam a produção industrial. 

O seu nascimento foi demarcado pela criação dos Centros de Orientação Profissional na Europa 

e nos Estados Unidos, na primeira década do século XX, sendo considerado o marco oficial do 

nascimento da OP, a criação, em 1907, do Centro de Orientação Profissional norte-americano, 

na cidade Boston, por Frank Parsons (ver Figura 14), bem como a publicação do seu livro 

Choosing a Vocation (LASSANCE; SPARTA, 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Frank Parsons, Pai da Orientação Vocacional, Profissional e de Carreiras 
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Nesta obra, Parsons definia três passos a serem seguidos durante o processo de 

Orientação Profissional: a análise das características do indivíduo, a análise das características 

das ocupações e o cruzamento destas informações. Dessa forma, por todo este pioneirismo na 

sistematização teórico-técnica, pelo mérito de acrescentar à Orientação Profissional ideias da 

Psicologia e da Pedagogia, além de ter demonstrado grande preocupação com a escolha 

profissional dos jovens de seu país, Ribeiro e Uvaldo (2007) destacam que, na literatura 

internacional, Frank Parsons é considerado o pai da Orientação “Vocacional”, Profissional e 

de Carreiras. 

Contudo, nas décadas de 1920 e 1930, a Psicologia Diferencial e a Psicometria 

passaram a influenciar fortemente a prática da OP, o que possivelmente está relacionado ao 

grande desenvolvimento dos testes de inteligência, aptidões, habilidades, interesses e 

personalidade durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial (CARVALHO, 1995). Até que, 

a partir da década de 1940, importantes mudanças começaram a ocorrer na prática da 

Orientação Profissional, inclusive sob a influência de Carl Rogers, que ao lançar sua Terapia 

Centrada no Cliente, influenciou enormemente a Psicoterapia, o Aconselhamento Psicológico 

e a Orientação Profissional da época; sua obra, portanto, é considerada um importante marco 

de transformação das práticas diretivas de OP para processos não-diretivos.  

Assim, de acordo com Sparta (2003), a partir da década de 1950, começaram a 

surgir diversas teorias sobre a escolha profissional, que vieram dar continuidade à mudança de 

paradigma iniciada na década anterior. Entre as teorias que surgiram nessa época, citam-se duas 

pelo destaque que tiveram internacionalmente, inclusive sendo consideradas as teorias mais 

pesquisadas e mais utilizadas em processo de intervenção de OP, a saber: a Teoria do 

Desenvolvimento Vocacional de Donald Super (1953), que define a escolha profissional como 

um processo que ocorre ao longo da vida, da infância à velhice, através de diferentes estágios 

do desenvolvimento vocacional e da realização de diversas tarefas evolutivas; e a Teoria 

Tipológica de John Holland, que compreende os interesses profissionais como reflexo da 

personalidade do indivíduo e, sendo assim, podem servir de base para a definição de diferentes 

tipos de personalidade, cujas características podem definir diferentes grupos laborais e 

correspondem a diferentes ambientes de trabalho. 

Contudo, além destas duas, nas décadas de 1950 e 1960, foram publicadas também 

Teorias Psicodinâmicas da escolha profissional, baseadas fundamentalmente na Teoria 

Psicanalítica e na Teoria de Satisfação das Necessidades, e Teorias de Tomada de Decisão, mais 

preocupadas com o momento da escolha do que com o processo em si. 



90 

Passando para o contexto da OP no Brasil, de acordo com Melo-Silva et al. (2004), 

um dos primeiros registros que se tem sobre Orientação Profissional aqui, refere-se à criação 

do Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, cujo trabalho foi implementado em 1924, pelo 

engenheiro suíço Roberto Mange.  

De acordo com Carvalho (1995), em 1931, também em São Paulo, foi criado por 

Lourenço Filho, educador brasileiro, o primeiro serviço público estadual de Orientação 

Profissional. E, em 1942, a legislação brasileira instituiu a obrigatoriedade da Orientação 

Educacional como um serviço da escola, incluindo o Aconselhamento Vocacional (PIMENTA, 

1981). Por isso, pode-se dizer que, inicialmente, no Brasil, a OP esteve vinculada à área da 

Educação, como atividade no campo da Orientação Educacional, conforme Constituição 

Federal de 1937 e Leis Orgânicas instituídas em 1942, 1943 e 1946 (GRINSPUN, 2011). 

É importante também destacar, como marco na história da OP, a fundação dos 

grandes serviços de avaliação profissional, a saber: o Instituto Nacional de Seleção e Orientação 

Profissional (ISOP), no Estado do Rio de Janeiro; do Serviço de Orientação e Seleção 

Profissional (SOSP), em Belo Horizonte, e do Instituto de Orientação Vocacional (IDOV), na 

Bahia (CRUZ et al. 2017). Para Sparta (2003), estes grandes centros foram criados para suprir 

os interesses econômicos da época, ou seja, fazer com que as ocupações industriais fossem 

preenchidas por pessoas com características “inatas” para desenvolver determinadas funções. 

Em 1962, com a criação da profissão do psicólogo no Brasil e sua regulamentação, 

em 1964, a OP passa por uma revisão conceitual, passando da psicometria para a prática clínica 

e faz uma transferência dos serviços para os consultórios particulares (MELO-SILVA et al., 

2004; CRUZ et al., 2017). De acordo com Sparta, Bardagi e Teixeira (2006), na passagem da 

primeira para a segunda metade do século XX, há uma mudança de paradigma na orientação 

profissional, com um declínio no uso de testes psicológicos e ascensão dos modelos de 

intervenção influenciados pela estratégia clínica de Bohoslavsky (psicólogo argentino), 

fundamentada, por sua vez, na psicanálise freudiana e kleiniana.  

 No entanto, o caráter ideológico da orientação profissional destinada às elites foi 

criticado pelo próprio autor argentino. E, no Brasil, as críticas às teorias psicológicas, 

fundamentadas na ideologia capitalista, que traz em seu bojo o pensamento liberal e apregoa 

uma suposta liberdade total e individualidade exacerbada, com tendência a naturalizar as 

desigualdades sociais e levando os jovens a se sentirem responsáveis pelo fato de não 

conseguirem ingressar na universidade, começaram a ser formuladas, desde a década de 80, por 

educadores como Pimenta (1981) e Ferretti (1988). Com efeito, a década de 80 marcou em si, 

um movimento na ciência de questionamentos sobre o viés positivista.  
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 Conforme afirma Araújo (2003), este movimento de questionamentos e mudanças 

também se fez presente no campo da OP e impulsionou estudos e pesquisas, sendo possível 

destacar os trabalhos desenvolvidos pelo Laboratório de Informação e Orientação Profissional 

da Universidade Federal de Santa Catarina – LIOP/UFSC, fundado em 1988, pela professora 

Dulce Helena Penna Soares. Estas iniciativas na área culminaram, em 1993, com a criação da 

Associação Brasileira de Orientadores Profissionais (ABOP), que retrata o compromisso 

dos(as) orientadores(as) com a ciência e a prática. 

 É importante ressaltar também que, apesar de certa prevalência da abordagem 

clínica nos programas de OP, há outros modelos teóricos no cenário da Orientação Profissional 

brasileira. Entre estes outros modelos, pode-se citar: a Abordagem Integrada em Orientação 

Profissional, desenvolvida por Maria Célia Lassance na Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul (UFRGS), com base na Teoria do Desenvolvimento Vocacional de Donald Super e no 

Modelo de Ativação do Desenvolvimento de Pelletier e colaboradores (LASSANCE, 1999); a 

Metodologia de Ativação de Aprendizagem, proposta por Maria da Glória Hissa e Marita 

Pinheiro, com base nas ideias de Super, Pelletier, Bohoslavsky, Pichon-Rivière, Perls, Piaget e 

Paulo Freire (HISSA; PINHEIRO, 1997; HISSA; PINHEIRO, 2002); o Paradigma Ecológico 

em OP, desenvolvida por Jorge Sarriera, na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 

Sul (PUC/RS), que considera o ambiente tão importante quanto o indivíduo no processo de 

escolha profissional, já que esta ocorre na relação do indivíduo com o meio sócio-cultural em 

que está inserido (SARRIERA, 1998; SARRIERA, 1999); a Abordagem Sócio-histórica 

proposta por Silvio Bock, que com base nas críticas realizadas por Celso Ferretti e Selma 

Pimenta, desenvolveu uma abordagem de cunho educativo, tomando por base teórica as ideias 

de Vigotski (BOCK, 2001). 

 Com efeito, a trajetória da OP no Brasil se desenvolveu acompanhando as 

mudanças ocorridas no mundo e nas relações estabelecidas entre as pessoas, a educação e o 

trabalho. Assim, nos anos 1980, esteve voltada principalmente à orientação de jovens para o 

ingresso no ensino superior; em seguida, passou a atuar com estudantes universitários 

insatisfeitos, na busca de outros cursos ou de uma nova atividade profissional, surgindo a 

Reorientação Profissional. Na sequência, surgiram as intervenções chamadas de Planejamento 

de Carreira, que auxiliam pessoas em diferentes momentos de seus ciclos de vida em suas 

decisões de carreira (SOARES, 2020).  Assim, observa-se que, desde a década de 1990, houve 

um fortalecimento da orientação profissional e do desenvolvimento de carreira em linhas de 

pesquisa de programas de pós-graduação, de forma que tem se consolidado como uma relevante 

área de pesquisa e intervenção em nosso país (LUNA; MATTOS, 2020). 
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3.2 TEORIAS EM ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL 

 

 Como foi visto na trajetória histórica da OP, a partir dos anos 50, surgiram diversas 

teorias sobre a escolha profissional. Crites (1969), na sua época, já afirmava serem mais de 15 

teorias identificadas, além de muitas outras que deveriam estar a caminho. Assim, de acordo 

com Bock (2013), para se compreender o que hoje se entende por orientação profissional, fez-

se necessária uma sistematização teórica. No entanto, não há uma única forma de sistematização 

e classificação para as teorias em OP; aqui, decidiu-se por apresentar dois modelos de 

classificação, como mostra a Figura 15.  

  

Figura 15 – Esquema para as duas principais classificações das teorias em OP 

 

 

   

   

     

  

    

    

   

    

 Fonte: Autora, 2021 

 

 O primeiro modelo foi elaborado por John Crites, em 1969, mas utilizado por vários 

autores brasileiros, agrupa as teorias na área de OP em três grandes blocos: 1) teorias não-

psicológicas; 2) teorias psicológicas, e; 3) teorias gerais. Contudo Bock (2002)40, fez sua crítica 

a este modelo e, enfatizando o seu compromisso com o saber científico na OP, atrelado ao 

compromisso ético e social, de forma semelhante à proposta de divisão das teorias educacionais 

por Saviani (2008)41, buscou sistematizar as ideias e teorias presentes no campo da OP, 

classificando-as em três categorias, a saber: 1) tradicionais; 2) críticas e 3) para além da crítica. 

A seguir, será descrito brevemente cada um destes modelos de classificação. 

 

                                                             
40 Esta classificação foi apresentada por Silvio Bock desde a primeira edição do seu livro “Orientação profissional: 

a abordagem sócio-histórica”, em 2002. Para marcar a proposta inicial da classificação, manteve-se a data da 

primeira edição; porém, utilizou-se como referência a edição de 2013.   

 
41As teorias educacionais, de acordo com Saviani (2008), mas propostas pela primeira vez, em 1983, podem ser 

classificadas em: não-críticas, crítico-reprodutivistas e histórico-crítica. 
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3.2.1 Classificação das teorias em OP proposta por Crites  

 

 Crites (1969) apresentou não apenas as teorias existentes na sua época, mas também 

propôs uma classificação, agrupando-as em três grandes grupos. Giacaglia (2003) considera 

que foi importante o trabalho desse autor porque facilitou o estudo e por ter chamado atenção 

para a existência das teorias não psicológicas, geralmente não reconhecidas. 

 Assim, o primeiro grupo de teorias foi identificado como teorias não-psicológicas, 

assim denominadas porque consideram os elementos externos ao indivíduo como 

influenciadores da escolha profissional. Crites (1969) ainda propôs uma subdivisão para estas 

teorias, arrolando-as da seguinte maneira: teoria do acidente, teoria econômica, teoria cultural 

e sociológica.  

 Em relação à teoria do acidente ou do acaso, sugere-se que a escolha por uma 

profissão se daria por acaso, a partir das circunstâncias inesperadas. Já as teorias econômicas, 

procuram explicitar a diferença que há entre o número de trabalhadores e a quantidade de 

ocupações existentes; nesse sentido, os economistas Smith, Senyor e Mill (apud PIMENTA, 

1981) afirmam que o sujeito tem total liberdade de escolha e, com isso, escolhe a 

profissão/ocupação que acarretará maiores benefícios, isto é, as profissões que oferecem 

maiores salários. Enquanto que as teorias cultural e sociológica, consideram que a escolha 

profissional é influenciada pela cultura e pela sociedade. 

 O segundo grupo de teorias foi identificado, por Crites (1969), como psicológicas, 

assim chamadas porque os autores destas teorias colocam o foco da escolha no indivíduo, nas 

suas características psicológicas, nos determinantes internos. O número de teorias do tipo 

psicológico é bastante grande, pois cada uma delas parte de pressupostos psicológicos próprios, 

mas podem ser subdivididas em: traço-fator, desenvolvimentistas, de decisão, e psicodinâmicas 

(que, por sua vez, envolvem as teorias psicanalíticas, teorias de necessidades – Need e   do “Eu” 

– Self).  

 A Teoria Psicológica do Traço-Fator foi a que marcou o início da Orientação 

Profissional; assim, embora Parsons não tenha criado uma teoria de escolha profissional 

propriamente dita, mas apenas proposto a primeira estrutura conceitual, considera-se que esta 

teoria iniciou com ele, no início do século XX, e foi crescendo com o desenvolvimento da 

psicometria (SPARTA, 2003). Trata-se de uma teoria marcada por muitas críticas; porém, ainda 

assim, é muito utilizada nos programas de OP, considerando que as aptidões, os interesses e os 

traços de personalidade são inatos. 
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 Para Bock (2013), a ideia de escolha na Teoria Traço e Fator é semelhante ao 

modelo médico, que “radiografa” o indivíduo, analisa os dados coletados e os sintomas, realiza 

um diagnóstico e, por fim, propõe um prognóstico. O sujeito, por sua vez, com interesse no 

resultado não decide, mas tem a opção de aceitar ou não o conselho do profissional. 

 As Teorias Psicológicas Desenvolvimentistas, por sua vez, surgem em 1950 e 

ajudaram a enfraquecer o modelo proposto pela Teoria Traço e Fator. De acordo com Bock 

(2013, p. 33), essa teoria defende a ideia de desenvolvimento vocacional, ou seja: 

 

Ginzberg et al. (1976), o introdutor da visão evolutivista, divide o desenvolvimento 

vocacional e m três estágios: “escolha fantasia” (infância até os onze anos), “tentativas 

de escolhas” (dos onze aos dezessete) e, por último, o “realista” (dezessete anos), 

estágio que apresenta as fases sucessivas de exploração, cristalização e especificação.  

   

 Para Donald Super (1953), também representante desta teoria, o desenvolvimento 

vocacional se dá por meio dos seguintes estágios: crescimento, exploração, estabelecimento, 

manutenção e declínio. 

 As Teorias Psicológicas de Decisão importam seus pressupostos da administração 

de empresas e da economia, visando à racionalidade das escolhas. Assim, segundo Bock (2013), 

por este modelo, seria papel do orientador ajudar o indivíduo a: analisar os dados capazes de 

constituírem bases adequadas para se estabelecer uma decisão; coligir informações que possam 

sugerir novas alternativas e determinar a utilidade de cada decisão. 

 As Teorias Psicológicas Psicodinâmicas buscam explicar como os indivíduos 

constituem sua personalidade e, por isso, como se aproximam das profissões. Segundo Silva 

(1996) e Bock (2013), os representantes destas teorias aproximaram-se das teorias de Freud e 

de seus seguidores ao apresentarem modelos de personalidade, que relacionavam características 

da primeira infância com as profissões. De qualquer forma, ao considerar que os indivíduos 

constituem sua individualidade através das relações com o meio em que vivem, representam 

uma superação inatista de personalidade. 

 Por fim, as teorias que Crites (1969) chamou de “gerais” procuram entender a 

escolha profissional determinada ora por aspectos psicológicos, ora pelos aspectos 

socioeconômicos; assim, não formularam novas abordagens, mas se justapõem às anteriores, 

envolvendo as de desenvolvimento geral e as que fazem uso de tipologias, de forma 

interdisciplinar. O principal representante deste modelo foi o sociólogo norte-americano Peter 

Michael Blau, que juntamente com alguns colaboradores, elaborou não uma teoria, mas um 

esquema conceitual com suportes da psicologia, da economia e da sociologia, com o objetivo 

de compreender por que as pessoas se dirigem para caminhos profissionalmente diferentes.  
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3.2.2 Nova classificação proposta por Bock 

 

 Para Bock (2002), a classificação proposta por Crites (1969) necessitaria de 

fundamento mais consistente, pois continha armadilhas ideológicas, ao sugerir uma dissociação 

entre indivíduo e sociedade que, de certa forma, obriga a tomada de posição em relação a qual 

aspecto seria mais determinante na escolha profissional.  

 Assim, Bock (2002), a partir do referencial teórico histórico-cultural de Vigotski, 

cuja base teórica repousa no materialismo histórico e dialético, propõe uma nova classificação 

para as teorias em OP, buscando superar as teorias que dissociam indivíduo e sociedade, para 

chegar a uma teoria que entenda dialeticamente esta relação e sua implicação na escolha 

profissional. Por isso, as teorias em orientação profissional, até então classificadas em não-

psicológicas, psicológicas e gerais recebem uma nova classificação, a saber: teorias 

tradicionais, teorias críticas e teorias para além da crítica. 

 As teorias tradicionais equivalem àquelas teorias anteriormente classificadas como 

teorias psicológicas, que se apoiam no modelo de perfis e trazem uma clara concepção liberal 

de indivíduo e sociedade, pois encaram a escolha profissional como vocação e centra-se no 

determinismo individual. Assim, a orientação profissional 

 

[...] exerceria, dentro do aparelho escolar, uma ação reprodutora, contribuindo para 

disseminar (ou reforçar) entre os jovens, o ideário liberal, através do qual seriam 

mascaradas as verdadeiras razões pelas quais as oportunidades educacionais e 

ocupacionais existentes no país se apresentam muito favoráveis para alguns, 

enquanto, para outros, são precárias, severamente limitadas ou inexistentes 

(FERRETTI, 1988, p. 153). 

 

 Embora sejam chamadas de tradicionais não significa que foram ultrapassadas; do 

contrário, a ideia de vocação ainda é muito forte e está presente nos discursos neoliberais de 

competência, que se mede pelos resultados obtidos. Bock (2013, p. 23), contudo, critica este 

modelo por considerá-lo “estático tanto no que se refere às profissões ou ocupações como 

quanto ao indivíduo”, polarizando a escolha profissional apenas no lado do indivíduo, o que 

contraria totalmente os pressupostos teóricos da abordagem sócio-cultural de Vigotski, que, por 

sua vez, analisa processos e não resultados, e considera o indivíduo em movimento constante, 

um ser histórico. 

 As teorias críticas corresponderiam às teorias não-psicológicas da classificação de 

Crites (1969) e se aproximam das teorias crítico-reprodutivistas propostas por Saviani (2008) 

para as teorias educacionais. São, portanto, fortemente influenciadas por teóricos como Louis 

Althusser, Pierre Bourdieu e Jean-Claude Passeron, com a função de levar o indivíduo a refletir 

sobre as questões ideológicas que permeiam as relações do trabalho (MARTINS et al., 2004).  
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 De acordo com Bock (2013), estas teorias surgem, no Brasil, no final da década de 

70 e início da década de 80, momento em que o país vivia o regime da ditadura militar. Nesse 

contexto, Luis Antônio Constant Rodrigues Cunha, sociólogo brasileiro e caracterizado por 

Saviani (2013) como cientista militante, realizou seus estudos sociológicos no campo da 

educação e produziu, entre o final de 1972 e o início de 1975, um conjunto de textos que veio 

a compor o livro “Educação e desenvolvimento social no Brasil”. Nesse trabalho, apontou 

também o caráter ideológico e reprodutivista da escola, mostrando que a qualidade de ensino é 

desigual e que a escola valoriza comportamentos e competências que não são próprios da classe 

trabalhadora; assim, as diferenças ditas intelectuais, na verdade, constituem diferenças de 

classes sociais (CUNHA, 1975). 

 Da mesma forma que Cunha (1975) desmascara a ideologia liberal-reprodutivista 

na escola, Pimenta (1981) e Ferretti (1988) fazem com as teorias em Orientação Profissional de 

concepção liberal, denunciando a ideologia também reprodutivista nela embutida, quando 

responsabilizam o indivíduo pela sua escolha profissional e ainda o culpabilizam pelo seu 

sucesso ou fracasso, desconsiderando as causas ou as condições materiais de vida que o 

influenciaram. Assim, para as teorias críticas, seria papel da Orientação Profissional levar o 

indivíduo a refletir sobre as questões ideológicas que permeiam as relações do trabalho.  

 Não se pode ignorar o papel destas teorias, ao questionar as teorias tradicionais e 

enfatizar o caráter histórico das profissões, ocupações e também dos indivíduos, uma vez que 

se modificam no tempo em função de variáveis econômicas, políticas, sociais e tecnológica. 

Contudo, Bock (2013) também tece algumas críticas a seu respeito, pois, se as teorias 

tradicionais polarizam o processo de escolha para o lado do indivíduo, as teorias críticas em OP 

o polariza para o lado da sociedade. Dessa forma, ao se centrarem nos determinismos sociais e 

econômicos, acabam negando o indivíduo enquanto alguém que escolhe e, de fato, retiram-lhe 

a possibilidade de escolha e/ou de, pelo menos, não aceitarem passivamente os múltiplos fatores 

que exercem influência nesse processo de escolha. 

 As teorias para além da crítica, por sua vez, buscam superar a dicotomia em 

Orientação Profissional, o que significa superar as teorias tradicionais e críticas, em direção a 

uma nova teoria que conjugue ambas as visões. Faz parte deste modelo de OP, pois, a 

abordagem Sócio-Histórica proposta por Bock (2001; 2013). Esta abordagem, por sua vez, de 

maneira semelhante à perspectiva crítica, questiona a forma de aproximação dos indivíduos 

com as ocupações por meio do modelo de perfis, não por negar o indivíduo, mas por negar a 

concepção liberal de indivíduo (um ser abstrato e a-histórico) e por compreender que as 

profissões, as ocupações e os indivíduos não são perenes e imutáveis.  
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 Sendo assim, a abordagem Sócio-Histórica aceita as formulações apresentadas 

pelas teorias críticas, mas aponta ser necessário um avanço na compreensão da relação 

indivíduo-sociedade, ou seja, é necessário ultrapassar as polarizações, nem indivíduo 

(determinismo individual), nem sociedade (determinismo econômico e sociológico) e 

compreender esta relação de forma dinâmica e dialética. Nesse sentido, Bock (2013, p. 93) faz 

uma interessante reflexão sobre o que se entende sobre o processo de escolhas: 

 

[...] escolha significa exatamente ter que se posicionar (tomar partido) entre as 

possibilidades colocadas que são igualmente atrativas e contêm também 

desvantagens. São possibilidades que brigam entre si. Por isso se diz que qualquer 

escolha implica conflito, ou melhor, escolher significa resolver conflito. 

Qualquer escolha implica risco. Não existe escolha sem risco. 

Qualquer escolha implica perda. É um mito dizer que só existe um caminho para cada 

pessoa. Ao contrário, existem vários, e por isso a perda faz parte da escolha. Escolher 

uma profissão implica a perda das outras, pelo menos nesse momento. 

  

 A orientação profissional, pois, teria o papel de indicar caminhos para se entender 

o indivíduo na sua relação com a sociedade, indivíduo este que “é” e “não é” autônomo em 

relação a à sua escolha, que escolhe e não escolhe sua profissão, de forma dialética. Por esta 

ênfase no processo dialético, Peixoto (1993) considera que se pode caracterizar a abordagem 

Sócio-Histórica como uma forma de falar de OP dentro da concepção histórico-crítica de 

Educação, fundamentando-se teoricamente nas ideias de Vigotski, que, por sua vez, relacionou 

os referenciais teóricos marxistas às questões psicológicas concretas.  

 Há, pois, um ponto central do materialismo histórico e dialético que Vigotiski 

(1991, p. 10) aplica em sua teoria é que “todos os fenômenos sejam estudados como processos 

em movimento e em mudança”, e é justamente este ponto que também justifica o fato desta 

abordagem não acreditar na natureza humana inata: o homem não é pré-concebido (não existe 

vocação inata), mas se constitui nas relações sociais, nas relações com o outro. Dessa forma, a 

abordagem Sócio-Histórica em OP garante um adequado suporte teórico, ao assumir o 

psiquismo humano como uma construção social, resultado do processo de apropriação, pelo 

indivíduo, dos elementos culturais, sociais e econômicos. Por isso, aqui, também decidimos por 

caracterizá-la como uma práxis, visto que dispõe de uma fundamentação teórica consistente 

para uma intervenção prática em OP, capaz de dar condições para que a própria pessoa faça sua 

reflexão e possa decidir, entendendo as determinações dessa escolha.  

 Portanto, encontrando na abordagem sócio-histórica a práxis buscada, 

fundamentou-se nela a pesquisa realizada e o produto educacional desenvolvido. E, saindo da 

passarela da OP, adentraremos ao “mar” da pescaria para descrever trajetória metodológica 

seguida neste estudo. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ô canoeiro, 

Bota rede, 

Bota rede no mar! 

Ô canoeiro, 

Bota rede no mar 

 

Cerca o peixe, 

Bate o remo 

Puxa corda 

Colhe a rede 

Ô canoeiro, 

Puxa rede do mar! 

 

 

Dorival Caymmi 
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CAPÍTULO IV  
 

A PESCARIA: METODOLOGIA PROPOSTA 
  

 

4.1 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

4.1.1 Objetivo Geral 

 Analisar os processos de escolhas dos(as) discentes do Ensino Médio Integrado do 

IFMA – Campus Alcântara, considerando as interferências das “mutações” do mundo do 

trabalho e as suas implicações para seus projetos de vida.  

 

4.1.2 Objetivos Específicos 

 Descrever teoricamente os conceitos que fundamentam a pesquisa: sentidos do trabalho, 

adolescência/juventude e orientação profissional. 

 

 Conhecer as percepções dos(as) participantes sobre “trabalho” e “projetos de vida”, 

relacionando-as ao processo de escolha profissional. 

 

 Identificar quais são as múltiplas influências que os(as) participantes percebem ao longo 

do processo de escolha profissional, a partir do contexto atual. 

 

 Estruturar um roteiro de oficina para (re)construção de projetos de vida, alinhados com 

as demandas dos(as) participantes da pesquisa, mas também com as condições materiais 

que estão inseridos(as). 
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4.2 PROPOSTA METODOLÓGICA 

 

 A pesquisa só se concretiza mediante a utilização de determinados métodos e 

técnicas, o que se costuma chamar de metodologia. Para a descrição da metodologia utilizada 

no presente estudo, decidiu-se, pois, adotar a analogia entre pesquisa e pescaria proposta por 

Alves (2002) e Alves (2007), uma vez que se considera que uma boa analogia é como um flash 

de luz, podendo clarificar compreensões e facilitar percursos. 

 Este autor, por sua vez, parte do questionamento: “você já pensou na semelhança 

que há entre os cientistas e os pescadores?”. A partir de então, apresenta as semelhanças entre 

o pescador e o pesquisador/cientista, as redes e as teorias, os peixes e os objetos de estudo, os 

anzóis e os métodos de pesquisa, conforme pode ser observado no seguinte fragmento: 

  

[...] O pescador está diante das águas do rio. E ele sabe que nas funduras daquelas 

águas nadam peixes que não são vistos. Mas ele quer pegar esses peixes. O que é que 

ele faz? Ele tece redes, lança-as no rio e pesca os peixes. Se as malhas forem largas, 

peixes grandes. Se forem apertadas, vêm também os peixes pequenos. O cientista está 

diante do mar chamado “realidade”. Ele também quer pescar peixes. Prepara então 

suas redes chamadas “teorias”, lança-as no mar e pesca seus peixes (ALVES, 2007, 

p. 09). 

  

 No entanto, Alves (2002) ressaltou também que, nestas redes, podem vir coisas 

inesperadas e indesejáveis; por isso, alguns pescadores, preocupados com o tipo e a qualidade 

do peixe, e não com seu volume ou quantidade, utilizam os anzóis. Assim, na pescaria, os anzóis 

são escolhidos e preparados de antemão para pegar determinado tipo de peixe; na pesquisa, os 

métodos são preparados para trazer à tona dados e informações sobre um determinado objeto 

de investigação. 

 Nesse contexto, a seguir, serão apresentados os “anzóis” considerados eficazes para 

esta “pescaria”, ou seja, a proposta metodológica adotada, com o objetivo de compreender as 

interferências das mutações do mundo do trabalho sobre as percepções e construções de 

projetos de vida dos(as) discentes dos Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio. 

 A apresentação desta proposta, por sua vez, foi dividida em seis subitens. O 

primeiro consiste na caracterização, em termos metodológicos, da pesquisa/pescaria. O segundo 

subitem descreverá os(as) participantes, tamanho da amostra e os critérios relacionados à 

participação destes(as). No terceiro subitem, serão apresentados aspectos da instituição que 

serviu de lócus do estudo, ou talvez, o “mar” em que se realizou a pescaria. O quarto subitem 

especificará sobre os anzóis/instrumentos que foram utilizados para a coleta de dados. O quinto 

subitem apresentará os aspectos éticos observados para a realização da pesquisa/pescaria e, por 

fim, no sexto subitem, serão descritos os procedimentos de cada etapa da pesquisa/pescaria. 
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4.2.1 Caracterização da pesquisa/pescaria 

 

 Compreende-se a pesquisa como um tatear teórico-prático que nos permite montar 

o quebra-cabeça de determinada realidade; assim, talvez como bricoleurs, conforme as 

descrições de Denzin e Lincoln (2006), bem como de Kincheloe e Berry (2007), foi se 

montando este quebra cabeça, buscando respostas para os problemas, delimitando a rota a 

navegar e construindo o processo de pesquisa pelo uso/desuso de procedimentos, pelos achados 

e descartes de perguntas e objetivos, experimentando as peças disponíveis para realizar a 

pesquisa/pescaria. Assim, a construção do traçado metodológico se deu em retalhos, com 

desbravamento e com alguns recuos também, até ir se definindo, aos poucos, o método, a sua 

base epistemológica, bem como a modalidade de pesquisa adequada ao objeto em estudo.  

 Com efeito, a partir da metáfora do olhar, proposta por Cavalcanti (2014), e 

considerando, assim como o autor, que não há pesquisa sem uma base epistemológica, decidiu-

se por estudar este fenômeno pela óptica do movimento, característico da dialética. A adoção 

desse olhar epistêmico dá-se numa tentativa de entender o processo de escolhas, inclusive 

profissional, como um processo determinado por fatores culturais de uma classe social ou de 

uma sociedade, que não pode, portanto, ser compreendido fora de um contexto social. 

 Insistindo, pois, na relação dinâmica entre sujeito e objeto no processo de 

conhecimento, foram utilizadas as lentes e as orientação filosóficas do método dialético que, de 

acordo com Lima et al. (2014, p. 1607),  

 

[...] baseia-se na argumentação, discussão, confronto de ideias. Segundo este método, 

tudo o que existe se relaciona, ou seja, há uma ação recíproca. De igual modo, nada 

escapa à mudança, ou seja, tudo está em constante transformação. Somado a isso, o 

método dialético se fundamenta no princípio da passagem quantitativa das coisas para 

a qualitativa, e afirma que a realidade só pode ser entendida como resultado da 

interpenetração dos contrários, ou seja, da luta entre os opostos. Entende a realidade 

de forma dinâmica e totalizante, onde os fatos sociais só podem ser entendidos 

considerando um conjunto de variáveis, e não de forma isolada [...]. 

  

 Em relação às modalidades de pesquisa, com base em Gerhardt e Silveira (2009), 

em suas considerações sobre os tipos de pesquisa, pode-se classificar o trabalho desenvolvido 

como: de natureza aplicada, de abordagem quanti-qualitativa, descritiva, bibliográfica e de 

campo (ver Figura 16).  

 Quanto à natureza da pesquisa, considerando a própria proposta do Programa de 

Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica (PROFEPT), que apresenta como 

requisitos para a conclusão, a dissertação e o desenvolvimento de um Produto Educacional, o 

trabalho desenvolvido pode ser caracterizado como uma pesquisa aplicada. 
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 Figura 16 – Resumo esquemático das modalidades de pesquisa utilizadas no estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
  

 

   Fonte: Autora, 2019 

   

 

  Em relação às abordagens da pesquisa, geralmente, o debate gira em torno de 

delimitar as diferenças entre as abordagens quantitativas e qualitativas, caracterizando-as como 

competitivas e assíncronas (SOUZA; KERBAUY, 2017). No entanto, como o nosso olhar é 

dialético, optamos por uma abordagem quanti-qualitativa, defendendo a complementaridade 

entre as duas abordagens. Assim, foram utilizados os recursos da Estatística Descritiva, 

principalmente para os dados mais objetivos, bem como a Análise de Conteúdo para tratamento 

e análise dos dados qualitativos, conforme a proposta de Bardin (2011). 

 Com base nos objetivos, a pesquisa foi do tipo descritiva, pois descreveu as 

percepções dos(as) participantes sobre o trabalho, processos de escolha e projetos de vida; para 

então, estruturar as Oficinas de Orientação Profissional. 

 Por fim, em relação aos procedimentos da pesquisa, considerando que a entrada no 

campo exige um suporte teórico, foi realizada a pesquisa bibliográfica em todas as fases da 

pesquisa, a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas e publicadas por meios 

escritos e eletrônicos – como livros, artigos científicos e páginas de web sites (GERHARDT; 

SILVEIRA, 2009). Após cumprido os aspectos éticos da pesquisa, seguiu-se para a pesquisa de 

campo, por meio da coleta de dados junto aos (às) participantes.  
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4.2.2 Participantes da pesquisa/pescaria 

 

 A escolha dos(as) participantes para essa pesquisa/pescaria considerou a seguinte 

questão: “quais indivíduos sociais têm uma vinculação mais significativa para o problema a ser 

investigado?”. A reflexão sobre esta, levou-nos a definir os(as) estudantes do Ensino Médio 

Integrado, pois estes(as) estão diretamente ligados(as) à realidade do mundo do trabalho, seja 

pela profissionalização, seja pela escolha de um curso universitário. Assim, embora esta seja 

uma lógica tradicional e, hoje, muito se fale em intervenções de (re)orientação de carreira e/ou 

carreira ao longo da vida, partiu-se da hipótese que projetos de orientação profissional ainda 

não acontece para todos(as) os(as) estudantes do  Ensino Médio, dado as próprias características 

da sua dualidade estrutural (KUENZER, 2011; ARAUJO; 2019).  

 Assim, com o objetivo de compreender o processo de orientação profissional diante 

das mutações do mundo do trabalho, participaram deste estudo os(as) discentes 

matriculados(as), em 2020.2, no módulo IV (correspondente ao segundo semestre do 2° ano do 

Ensino Médio na Educação Geral) dos Cursos Técnicos em Meio Ambiente e em Eletrônica, 

ambos na modalidade Integrada, que estivessem dispostos(as) a participar como voluntários(as) 

dentro das diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos, 

conforme as orientações da Resolução nº 466/2012 (BRASIL, 2012), que, por sua vez, foram 

devidamente expostas aos participantes e/ou responsáveis legais em linguagem acessível..  

 Quanto ao tamanho da amostra, a pesquisa foi fundamentada na concepção de 

Minayo (2017) de que a amostragem boa é aquela que possibilita abranger a totalidade do 

problema investigado em suas múltiplas dimensões. A partir dessa perspectiva, não se focou 

em critérios numéricos para garantir a representatividade deste estudo e, considerando também 

as próprias dificuldades do contexto da pandemia do novo coronavírus/ COVID 19, focou-se 

não na quantidade, mas na qualidade da análise dos dados obtidos. 

Neste sentido, dos(as) 59 estudantes que foram convidados(as) para participar da 

pesquisa (30 estudantes matriculados e frequentes do Módulo IV do Curso de Eletrônica e os 

29 estudantes matriculados e frequentes no módulo IV do Curso de Meio Ambiente), apenas 

20 aceitaram participar. Dessa forma, obedecendo aos aspectos éticos, foi solicitada ao (à) 

responsável legal, no caso de participantes menores de 18 anos, e pelo próprio participante para 

aqueles maiores de 18 anos, a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), cujo modelo pode ser observado no Apêndice A, bem como a assinatura do Termo de 

Assentimento Livre (TALE) para os menores de 18 anos, a fim de respeitá-los na sua autonomia 

(APÊNDICE B). 
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 Como critério de seleção dos(as) participantes, por sua vez, foi exigido apenas que 

os(as) estudantes estivessem regularmente matriculados(as) no semestre 2020.2 e que 

estivessem dispostos(as) a participar como voluntários(as), por meio da apresentação/assinatura 

do TCLE/TALE. Vale ressaltar que, seguindo o direcionamento da abordagem Sócio-Histórica 

e sob o olhar epistêmico do Materialismo Histórico-Dialético, que embasaram este estudo, 

defende-se a concepção de adolescente como parceiro social, parceiros dos pesquisadores; em 

consequência disso, não se pesquisou sobre os(as) adolescentes, mas se pesquisou com eles 

sobre  suas percepções e expectativas sobre processos de escolhas e seus projetos de vida. 

   

4.2.3 Lócus da pesquisa/pescaria 

 

 O estudo foi conduzido em uma instituição de ensino, pertencente à Rede Federal 

de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, localizada na cidade de Alcântara – MA. 

 O município de Alcântara, por sua vez, situa-se na mesorregião Norte do Maranhão 

e na microrregião Litoral Ocidental Maranhense, limita-se ao norte com o Oceano Atlântico; a 

oeste, com os municípios de Perim-Mirim, Guimarães e Bequimão, separando-se destes dois 

últimos pela baía de Cumã; ao sul, com o município de Bacurituba; e a leste, com a capital São 

Luís, da qual dista, em linha reta (atravessando a Baía de São Marcos), 22 km e, por via terrestre, 

425 km (GEPLAN, 2002). De acordo com a regionalização do Estado do Maranhão proposta 

pelo Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos (IMESC), o município 

compõe a Região de Desenvolvimento Metropolitana de São Luís (Figura 15). Localiza-se no 

grande complexo estuarino do Golfão Maranhense, maior reentrância da costa maranhense, 

onde se destacam as baías de São Marcos e São José (IMESC, 2018).  

  

Figura 17 – Mapa da Região de Desenvolvimento Metropolitana de São Luís 
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                    Trata-se, portanto, de um município com grande extensão territorial e composto por 

209 povoados, com uma população estimada para 2020 em torno de 22 mil habitantes, sendo 

que a taxa de urbanização é de apenas 26,6%, com a maioria da sua população residindo fora 

da sede, predominantemente nas áreas remanescentes de quilombos (IBGE, 2010). A sede do 

município, por sua vez, a cidade de Alcântara, constitui uma cidade-monumento que foi 

tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), em 1948, devido 

às suas ruínas; casarões e fachadas revestidas de azulejos coloridos; portais emoldurados de 

pedras de lioz; igrejas e um vasto acervo histórico-cultural (BARRETO JÚNIOR, 2008), como 

ressalta a primeira estrofe do Hino de Alcântara, letra de Paulo de Oliveira e melodia por Luís 

de Sousa Pereira: 

 

És tu Alcântara cidade eterna 

Maior relíquia do Maranhão 

Um patrimônio de valor histórico 

A refletir em toda a nação 

   

 Quanto à instituição de ensino que foi realizada a pesquisa, esta constitui um dos 

29 campi do Instituto Federal do Maranhão (IFMA), conforme pode ser observado na Figura 

18. O funcionamento do Campus Alcântara foi autorizado em janeiro de 2010, por meio da 

Resolução 19/2010, com os seguintes cursos: Eletrônica, nas modalidades subsequente e 

integrado; Meio Ambiente, na modalidade integrado – PROEJA e o seu primeiro curso de nível 

superior, de Tecnologia em Gestão de Turismo. No entanto, anteriormente, já funcionava como 

Núcleo Avançado do então Centro Federal de Educação Tecnológica do Maranhão (CEFET-

MA), hoje IFMA. Assim, como núcleo, foi criado pela Resolução nº 38/2007 de 10 de setembro 

de 2007, do Conselho Diretor (CONDIR) e suas primeiras atividades letivas datam do segundo 

semestre de 2008.  

 Atualmente, o IFMA – Campus Alcântara tem um total de 395 discentes e oferece 

as seguintes modalidades de ensino: Ensino Técnico e Educação Superior. Quanto ao Ensino 

Técnico, são oferecidos dois cursos na modalidade Integrada ao Ensino Médio, a saber: 

Eletrônica, Meio Ambiente e Guia de Turismo – PROEJA. E quatro cursos na modalidade 

Subsequente, a saber: Administração, Eletrotécnica, Meio Ambiente, e Hospedagem (cuja 

turma deverá iniciar no segundo semestre de 2021). Em relação à Educação Superior, ainda 

hoje é oferecido o Curso em Tecnologia de Gestão de Turismo.   
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 A escolha do local se deu em virtude de a pesquisadora atuar profissionalmente 

nesta instituição; dessa forma, acredita-se que os dados obtidos poderão contribuir para futuras 

intervenções no âmbito do desenvolvimento de práticas educativas voltadas para orientação 

profissional no ambiente escolar. 

 

4.2.4 Instrumentos (anzóis) da pesquisa/pescaria 

 

A coleta de dados pode ser considerada como um dos momentos mais importantes 

da realização de uma pesquisa; dessa forma, é necessário escolher corretamente os instrumentos 

que servirão para obter as informações para o estudo, de forma que atendam aos objetivos e que 

estejam de acordo com a técnica utilizada (OLIVEIRA et al., 2016). 

Para a presente pesquisa, foi utilizado o questionário, um instrumento de coleta de 

dados, constituído por uma série ordenada de perguntas, apresentadas por escrito aos 

participantes, utilizando uma linguagem clara, objetiva e vocabulário adequado ao nível de 

escolaridade dos participantes, a fim de obter suas opiniões, crenças, sentimentos, interesses, 

expectativas, situações vivenciadas, entre outros (GIL, 1999; OLIVEIRA et al., 2016). 

Fonte: http://portal.ifma.edu.br/onde-estamos/ 

Figura 18 – Distribuição do IFMA no Estado 
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Neste estudo, foi utilizado um questionário sociodemográfico, contendo questões 

relacionadas ao gênero, faixa etária, renda, escolaridade, entre outras; bem como um 

questionário sobre trabalho, escolha profissional e projetos de vida, conforme pode ser 

observado no Apêndice C. Quanto aos tipos de perguntas, o instrumento foi composto por 

perguntas abertas e fechadas. As questões abertas permitiram que os(as) participantes da 

pesquisa respondessem livremente; em relação às fechadas, foram apresentadas questões 

dicotômicas, de múltipla escolha, escala de importância, escala de decisão e escala Likert, 

conforme pode ser observado no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Tipos de questões fechadas do questionário 
  

 

QUESTÕES 
 

DESCRIÇÃO 
 

EXEMPLO 
 

 

Dicotômicas 
  

Pode ter duas respostas possíveis. 
Possui filhos? 

Sim ( )    Não ( ) 
 

Múltipla escolha 

  

Questões com três ou mais 

respostas possíveis. 

Situação conjugal? 

( ) Solteiro(a)                ( ) Casado(a) 

( ) Separado(a)              ( ) Outro 
 

Escala de 

importância 

  

Escala que avalia a importância de 

determinada categoria. 

Quanto você considera importante o trabalho para 

sua vida? 
Nada 

importante 
    Muito 

importante 
 

Escala de 

decisão 

  

Escala que visa avaliar o grau de 

indecisão ou decisão dos 

participantes 

Quanto se sente decidido em relação a sua escolha 

profissional? 
Totalmente 

Indeciso 
    Totalmente 

Decidido 

 

 
Escala Likert 

Este tipo de escala foi elaborado por 

Rensis Likert (daí o seu nome), em 

1932. Requer que os respondentes 

indiquem seu grau de concordância 

ou discordância com declarações 

relativas à atitude que está sendo 

avaliada (BRANDALISE, 2005). 

 

Acredito que possa ter nascido com uma vocação 

preestabelecida para uma determinada profissão? 
 

 
 

Discordo 

totalmente 

 

 

Discordo 

 

 

Concordo 

 
 

Concordo 

totalmente 

 

Fonte: Autora, 2019 

 

Vale ressaltar também que as questões do tipo Likert, que abordaram as dificuldades 

relacionadas à escolha profissional (questão 5), apoiaram-se no Inventário de Levantamento 

das Dificuldades da Decisão Profissional – IDDP (PRIMI et al., 2000), que especifica 17 fatores 

primários, hierarquicamente agrupados em quatro fatores mais amplos, a saber: insegurança e 

falta de informação; ênfase na busca de prestígio e retorno financeiro; imaturidade para a 

escolha e conflitos com pessoas significativas. No entanto, o uso de algumas das dificuldades 

apresentadas neste inventário, não teve como objetivo matematizar e/ou naturalizar as 

diferenças individuais e grupais de certa capacidade psíquica (no caso, uma possível maturidade 

para a escolha profissional), até porque fugiria de todo o embasamento teórico e metodológico 

desta pesquisa; assim, estas questões só foram utilizadas como instrumento para facilitar a 

escuta dos(as) participantes e captar alguns de seus valores. 
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Com o objetivo de não tornar o preenchimento cansativo para os(as) participantes 

e mesmo evitar que deixassem de responder, o questionário socioeconômico apresentou 10 

questões e o questionário sobre trabalho, escolha profissional e projetos de vida, 11 perguntas, 

totalizando 21 questões. Vale ressaltar ainda que, em virtude da pandemia do novo 

Coronavírus/COVID 19, este questionário precisou ser adaptado para um formulário online, 

utilizando o serviço gratuito do Google para criação de formulários (Google Forms). 

 

4.2.5 Aspectos éticos da pesquisa/pescaria 

  

 A busca pelo rigor científico não se restringe ao seu método e procedimentos, mas 

precisa incluir também a preocupação com suas consequências, ideais de solidariedade e 

responsabilidade em todas as etapas da pesquisa desde o seu desenho inicial até a etapa de 

aplicação dos seus resultados.  

 Dessa forma, comprometidos com este rigor, a pesquisa seguiu atentamente a 

Resolução n° 466, de 12 de dezembro 2012 (BRASIL, 2012), que determina as diretrizes éticas 

da pesquisa envolvendo seres humanos, incorporando, sob a ótica do indivíduo e das 

coletividades, referenciais da bioética, tais como, autonomia, não maleficência, beneficência, 

justiça e equidade, dentre outros, e assegurando os direitos e deveres dos participantes da 

pesquisa. Assim como também foi considerada a Resolução nº 510, de 07 de abril de 2016, que 

representou uma conquista às pesquisas em Ciências Humanas e Sociais, pois reconhece que 

estas 

 

[...] têm especificidades nas suas concepções e práticas de pesquisa, na medida em 

que nelas prevalece uma acepção pluralista de ciência da qual decorre a adoção de 

múltiplas perspectivas teórico-metodológicas, bem como lidam com atribuições de 

significado, práticas e representações, sem intervenção direta no corpo humano, com 

natureza e grau de risco específico (BRASIL, 2016, p. 01). 

 

 Como a pesquisa foi desenvolvida com adolescentes-jovens42, indivíduos 

considerados em vulnerabilidade43, só se reforça a necessidade de discussão sobre os aspectos 

éticos relacionados à sua participação. 

                                                             
42 O público-alvo serão os estudantes do Ensino Médio Integrado, como foi especificado anteriormente. No 

entanto, considerando que a idade regular de discentes no Ensino Médio está no intervalo de 14 a 18 anos, há a 

possibilidade de haver discentes menores de idade. 

 
43 De acordo com Santos et al. (2017), a análise da vulnerabilidade envolve três considerações principais relativas 

ao indivíduo: falta de competência para proteger os próprios interesses; comprometimento da voluntariedade do 

consentimento; e fragilidade da condição física e psicológica devido a idade, doença ou incapacidade. Dessa forma, 

um indivíduo pode ser vulnerável por mais de uma razão, mas estas geralmente se relacionam para frisar a 

capacidade limitada ou liberdade diminuída de alguns indivíduos, entre eles os(as) adolescentes, em decidir sobre 

atos da vida civil, incluindo consentir e participar de pesquisas. 
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 Estes aspectos éticos, por sua vez, envolve tanto a proteção destes(as) participantes 

em relação àquilo que os tornam vulneráveis para que não estejam suscetíveis à exploração, 

como também a responsabilidade dos(as) pesquisadores envolvidos(as) na investigação. 

Contudo, como ressalta Santos et al. (2017), categorizar um indivíduo “[...] como vulnerável 

simplesmente porque pertence a determinada subpopulação pode ser um equívoco. Isso 

acontece em várias situações com adolescentes, que são frequentemente excluídos de ocasiões 

que envolvem a tomada de decisões”. 

 Dessa forma, o conteúdo presente no Art. 3º da Resolução 510/2016, que propõe a 

“recusa de todas as formas de preconceito, incentivando o respeito à diversidade, à participação 

de indivíduos e grupos vulneráveis e discriminados e às diferenças dos processos de pesquisa” 

(BRASIL, 2016, p. 5), justificou a participação dos(as) adolescentes, pois considerados(as) 

vulneráveis e limitados(as) de autonomia plena, foram incluídos(as) no processo, até porque 

também são eles(as) que vivenciam as pressões e adversidades que, geralmente, envolvem o 

processo de escolha profissional e construção dos projetos de vida. Assim, de fato, precisam 

ser ouvidos(as), sem desconsiderar, porém, que seus direitos sejam respeitados e sua segurança 

garantida.  

 Para tanto, há necessidade de se estabelecer uma relação de confiança entre 

pesquisador e participante, possibilitando o diálogo aberto; com este intuito, foi apresentado, 

pela pesquisadora responsável, o TCLE para os(as) responsáveis dos(as) participantes menores 

de idade e para os participantes maiores de idade, bem como o TALE aos (às) participantes 

menores de idade. Afinal, como destacam Hossne e Vieira (1995), o consentimento e 

assentimento do participante é de natureza ética, mas os termos são uma exigência legal.  

 Dessa forma, por meio destes termos, em linguagem acessível, algumas 

informações sobre a pesquisa foram devidamente expostas aos (às) participantes e aos (às) 

responsáveis legais, inclusive os riscos mínimos que poderiam ocorrer, mas também os 

benefícios potenciais. Conforme consta na Declaração de Compromisso de Utilização dos 

Dados (APÊNDICE D) e de Apresentação dos Resultados (APÊNDICE E), comprometeu-se 

também em fazer tudo o que estivesse ao nosso alcance para manter o sigilo.  

 Ainda conforme as diretrizes da Resolução nº 466/12, para a realização da pesquisa 

no IFMA – Campus Alcântara, foi solicitada a autorização do Diretor Geral (DG) do campus, 

por meio do documento de “Solicitação de autorização de liberação do local de coleta de dados” 

(APÊNDICE F); o DG, por sua vez, atendeu prontamente à solicitação, como pode ser 

comprovado na Carta de Anuência, no Anexo I.  
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 Esta resolução também trata do Sistema integrado pela Comissão Nacional de Ética 

em Pesquisa (CONEP), do Conselho Nacional de Saúde (CNS), que faz parte da estrutura 

organizacional do Ministério da Saúde, e pelos Comitês de Ética em Pesquisa (CEP). O sistema 

CEP/CONEP, por sua vez, utiliza mecanismos, ferramentas e instrumentos próprios de inter-

relação, a fim de garantir a proteção dos(as) participantes das pesquisas. Sendo assim, o projeto 

descrevendo como seria desenvolvida a pesquisa foi submetido à apreciação e avaliação do 

CEP, no dia 16 de agosto de 2019; em seguida, foi submetido pela CONEP para avaliação do 

CEP, em 23 de agosto de 2019; foi recebido, em 18 de outubro de 2019, pelo CEP do Instituto 

Florence de Ensino Superior, localizado na Rua Rio Branco, nº 216, Bairro: Centro, São Luís – 

MA; seguiram-se todos os trâmites determinados, até que se obteve o parecer consubstanciado 

(ANEXO II), em 12 de maio de 2020. 

 

4.2.6 Procedimentos da pesquisa/pescaria 
  

 Para se alcançar os objetivos propostos, o trabalho foi desenvolvido em cinco fases, 

a saber: Fase Anterior à Pesquisa de Campo (FAPC); Fase de Pesquisa de Campo (FPC); Fase 

de Análise e Interpretação dos Dados (FAID); Fase de Desenvolvimento do Produto 

Educacional (FDPE) e Fase de Avaliação (FA). Na Figura 19, observa-se a “rota da pescaria”, 

ou seja, o percurso metodológico seguido, com as especificações destas fases.  

 

Figura 19 – Esquema para as fases de desenvolvimento do projeto 

 

(RE)ORIENTANDO PROJETOS DE VIDA DIANTE DAS MUTAÇÕES DO MUNDO DO TRABALHO 
 

                                                                      

           
                                                   

      FASE 1                    FASE 2             FASE 3                       FASE 4                            

     

 

                                                                                                                     FDPE             

 

 

AVALIAÇÃO 
   

Fonte: Autora, 2019 
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 Vale ressaltar, porém, que esta ilustração da pesquisa em fases e em certa ordem de 

desenvolvimento, trata-se de uma estratégia puramente didática e esta disposição nada tem a 

ver com grau de importância, uma vez que, na prática, cada fase foi interdependente e, não 

aconteceram de maneira estática, mas foram dinâmicas entre si. A seguir, propõe uma descrição 

mais detalhada dos procedimentos referentes a cada fase. 

 

4.2.6.1 Fase Anterior à Pesquisa de Campo (FAPC) 

 

 Esta etapa de preparação para o desenvolvimento da entrada no campo e coleta de 

dados envolveu o estudo teórico, a observação dos aspectos éticos da pesquisa, a aproximação 

do locus da pesquisa/pescaria e reestruturação dos instrumentos de pesquisa. 

 O estudo teórico foi caracterizado pela pesquisa bibliográfica “[...] desenvolvida a 

partir de material já elaborado, construído principalmente de livros e artigos científicos” (GIL, 

1999, p.65). Assim, ao longo de toda pesquisa, foi realizado este estudo que acabou se tornando 

o eixo estruturante da pesquisa, uma vez que perpassou todas as fases e fundamentou cada uma 

delas. No entanto, como pode ser observado na Figura 19, tiveram alguns momentos de mais 

intensidade para este estudo teórico, chamados de pico, a saber: o momento anterior à entrada 

no campo e durante a análise e interpretação dos dados. 

 Em relação à observação dos aspectos éticos desta pesquisa, pode-se dizer que se 

observou a obrigatoriedade determinada pela Resolução nº 466/2012 de que toda pesquisa que 

envolva seres humanos, direta ou indiretamente, precisa ser apreciada por um CEP (BRASIL, 

2012). O projeto referente a esta pesquisa, portanto, foi submetido à apreciação e avaliação do 

CEP, via Plataforma Brasil, e obteve o parecer consubstanciado.  

 Simultaneamente ao trâmite do projeto de pesquisa pela Plataforma Brasil, 

seguindo-se a proposta de Cruz Neto (2002), de que o movimento inicial da pesquisa deve ser 

o de aproximação, aproximou-se do locus de investigação, por meio de algumas ações, a saber: 

contato inicial com a direção geral do campus, a fim de apresentar o objetivo do estudo e obter 

a autorização e o apoio para a realização da pesquisa. Com a anuência institucional, embora a 

pesquisadora atue profissionalmente nesta instituição, a ação posterior foi o contato com a 

pessoa responsável pelo Departamento de Ensino (DE), para a apresentação da proposta de 

pesquisa com seus objetivos e procedimentos. Embora, tenhamos tido a permissão do DE, 

fomos surpreendidos pela pandemia do novo Coronavírus/ COVID 19 e as atividades da 

instituição foram suspensas, em 17 de março de 2020, só retornando de forma oficial com os(as) 

estudantes, ainda que na modalidade remota, em 28 de setembro de 2020. 



112 

 Sendo assim, esta última ação precisou ser reiniciada; primeiro, porque haviam 

acontecido mudanças na estrutura administrativa do campus como um todo, inclusive no DE, 

bem como porque seria necessário o auxílio deste departamento para o contato com os(as) 

participantes da pesquisa, uma vez que todas as atividades acadêmicas estavam acontecendo de 

forma online. 

Dessa forma, houve a necessidade de reestruturação dos instrumentos de pesquisa, 

tanto do TCLE e TALE, como dos questionários para coleta de dados. Embora tenha se mantido 

o mesmo conteúdo dos termos e as questões anteriormente elaboradas (que constam nos 

Apêndices A, B e C), pela modalidade de ensino que estava sendo adotada, em virtude das 

normativas sanitárias e das configurações geográficas e de distribuição populacional do 

município de Alcântara, houve necessidade de adaptação destes instrumentos para o formato 

virtual, conforme pode ser observado na Figura 20. 

 

Figura 20 – Adaptação dos instrumentos para formulários eletrônicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Autora, 2021 

 

 

 



113 

4.2.6.2 Fase de Pesquisa de Campo (FPC) 

  

 A FPC só teve início após o parecer consubstanciado do CEP e foi caracterizada 

pela busca e encontro dos(as) participantes da pesquisa, processo de consentimento/ 

assentimento destes(as) e a coleta dos dados propriamente dita.  

 A busca e encontro dos(as) estudantes, primeiramente, seguiu as orientações do DE, 

para que fosse apresentada a pesquisa pelo grupo de WhatsApp das turmas selecionadas para o 

estudo e disponibilizado um formulário para que os(as) interessados(as) em participar da 

pesquisa manifestassem seu interesse e deixassem o seu contato (Figura 21). Infelizmente, esta 

estratégia não apresentou resultado satisfatório, pois apenas quatro estudantes responderam ao 

formulário e, destes quatro, apenas dois afirmaram o interesse em participar da pesquisa.  

 
Figura 21 – Formulário de apresentação da pesquisa e sondagem de interesse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                

                Fonte: Autora, 2021 

 

 Sendo assim, criou-se um vídeo animado pelo software de animação online, 

Powtoon, a fim de realizar o convite para os(as) participantes e detalhar para estes(as) como 

seria a sua participação (na Figura 22, pode-se observar o início deste vídeo). Primeiramente, o 

vídeo foi compartilhado nos grupos de WhatsApp da turma, mas como as respostas foram 

poucas, obteve-se o contato de alguns dos(as) estudantes que estavam frequentando as aulas 

síncronas e foi enviado o vídeo para eles(as), individualmente.  
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                 Figura 22 – Vídeo animado e explicativo da pesquisa para os(as) participantes 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fonte: Autora, 2021 

  Em seguida, no caso dos(as) adolescentes que mostraram interesse em participar, 

passou-se para o processo de consentimento/ assentimento por meio da assinatura dos termos. 

Este processo aconteceu da seguinte forma: foi enviado o link para que os(as) responsáveis 

dos(as) adolescentes tivessem acesso ao TCLE, conhecessem mais a pesquisa e confirmassem 

o seu consentimento; de forma semelhante, também se enviou o link referente ao TALE para 

os(as) adolescentes para que acessassem e pudessem conhecer mais detalhadamente como seria 

a sua participação, os seus direitos e também manifestassem o seu assentimento, enviando a sua 

assinatura pelo próprio formulário. 

   Durante esta etapa de apresentação da pesquisa e convite dos(as) participantes, 

tentou se deixar claro que a participação seria voluntária, ou seja, não seriam remunerados(as) 

para participar, mas também não teriam nenhuma despesa, podendo inclusive retirar seu 

consentimento/assentimento a qualquer momento, sem justificativas e nenhum prejuízo de 

qualquer espécie. No entanto, a obtenção das assinaturas dos termos pelo Google Forms não 

foi tão eficiente, de forma que apenas três participantes e seus respectivos responsáveis 

devolveram o formulário de consentimento e assentimento preenchido.  
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 Quanto aos motivos que dificultaram o preenchimento dos termos, não se pode 

precisar, mas se levantam algumas hipóteses: o modelo não foi adequado, tornando-se cansativo 

ou até inviável o acesso por parte dos responsáveis e/ou até mesmo por parte dos(as) 

adolescentes; próprio desinteresse no preenchimento e/ou ainda pode estar relacionado ao 

fenômeno da exclusão digital, que atinge imensos segmentos sociais pobres, embora o número 

de usuários da Internet seja crescente no país, ainda existe uma grande parte da população sem 

nenhum tipo de acesso, especialmente entre os mais pobres, aqueles com mais de 60 anos, os 

que vivem em comunidade tradicionais. Esta situação só se agravou pelo contexto de pandemia, 

afinal, não seria possível saltar, em tão pouco tempo, por cima do atraso tecnológico nacional 

ou por cima da necessidade de infraestruturas adequadas (FERREIRA et al. 2020).   

 Sendo assim, estabeleceu-se um novo contato com os(as) participantes que já 

tinham demonstrado interesse em participar da pesquisa e foi dada a possibilidade de enviarem 

a assinatura pelo WhatsApp. Nesse caso, após enviarem a assinatura, que já significou para nós 

o consentimento e o assentimento, foi colada a foto da assinatura no TCLE/TALE e, depois, 

enviou-se uma via do TCLE para o(a) responsável no formato digital pelo próprio WhatsApp, 

assim como uma via do TALE para o(a) adolescente, além de se arquivar uma via de cada termo 

em posse dos pesquisadores. 

 Com os termos devidamente assinados, passou-se para coleta dos dados 

propriamente dita, que consistiu no envio de um link, via WhatsApp, pois foi a melhor forma 

encontrada de se estabelecer contato com os(as) participantes. Por meio deste link, eles(as) 

foram direcionados para o Google Formulário em que estava disponível tanto o questionário 

sociodemográfico como questionário sobre trabalho, escolha profissional e projetos de vida.  

 A obtenção das respostas aconteceu no período de fevereiro a julho de 2021, sendo 

fechado44 no dia 20 de julho do ano em curso. Foram obtidas 25 respostas, sendo descartadas 

cinco respostas, pois se observou que algumas respostas foram aleatoriamente duplicadas, sem 

que os(as) respondentes tivessem submetido uma segunda resposta, pode ser que esta 

duplicação tenha acontecido pelo device do usuário, ou seja, os(as) participantes utilizaram o 

celular para responder ao formulário e, provavelmente, poderiam estar usando outros 

aplicativos simultaneamente, assim, deixavam a aba do navegador aberta, saía e depois abria 

de novo, que acabava enviando uma nova requisição de resposta. 

 

 

 

                                                             
44 O Google Formulário possui um ícone em que você pode abrir e fechar o questionário para obter respostas. 



116 

4.2.6.3 Fase de Análise e Interpretação dos Dados (FAID) 

 

 A FAID foi caracterizada por dois tipos de análise: uma quantitativa, mas utilizando 

apenas elementos da estatística descritiva para apresentação dos dados, e a análise de conteúdo. 

 Pela análise quantitativa, os dados coletados foram digitados no Microsoft Office 

Excel versão 2013. Em seguida, foi feita a tabulação destes que, segundo Marconi e Lakatos 

(1990, p.31) significa “a disposição dos dados em tabelas, possibilitando maior facilidade na 

verificação das inter-relações dos resultados”. Utilizou-se, portanto, um processo estatístico que 

permitiu sintetizar, através de gráficos e tabelas, informações substanciais obtidas durante a 

coleta de dados, facilitando também a análise descritiva destes dados. 

 A análise de conteúdo, por sua vez, esteve apoiada na proposta de Bardin (2011), 

que prevê três fases fundamentais para esta análise: pré-análise, exploração do material e 

tratamento dos resultados – inferência e interpretação, conforme resume o Quadro 2. 

 

Quadro 2 – Fases da Análise de Conteúdo 

 

FASES 

  

CARACTERÍSTICAS 

 

 

 

 

PRÉ-ANÁLISE 

 

 Fase de organização e sistematização das ideias iniciais; 

 Envolve a leitura “flutuante”, ou seja, um primeiro contato com os 

documentos que serão submetidos à análise; 

 Escolha dos documentos; 

 Formulação das hipóteses e objetivos; 

 Elaboração dos indicadores que orientarão a interpretação 

 Preparação formal do material. 
 

 

EXPLORAÇÃO DO 

MATERIAL 

 Fase de construção das operações de codificação, considerando-se os 

recortes dos textos em unidades de registros; 

 O texto das perguntas abetas é recortado em unidades de registro 

(palavras, frases, parágrafos),  

 As unidades são grupadas tematicamente em categorias iniciais, 

intermediárias e finais, as quais vão possibilitar as inferências. 
 

TRATAMENTO DOS 

RESULTADOS 
 

Inferência e Interpretação 
 

 

 Consiste em captar os conteúdos manifestos e latentes contidos em todo 

o material coletado dos questionários. 

 
 

   Fonte: Adaptado de Bardin (2011) 

 

4.2.6.4 Fase de Desenvolvimento do Produto Educacional (FDPE) 

  

 Como já foi enfatizado, a construção do produto educacional não aconteceu de 

forma isolada; mas, neste item, serão especificadas algumas características que envolveram a 

sua construção, que constitui um conjunto de cinco roteiros sugestivos para a condução de uma 

oficina relacionada à construção de projetos de vida e que recebeu o título de “Vislumbrando 

novos horizontes, (re)construindo projetos”. 
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 O termo oficina, de acordo com Fonçatti et al. (2006), é utilizado na literatura de 

duas formas diferentes, a saber: como atendimento grupal em várias sessões, com objetivos e 

procedimentos previamente definidos e como um dispositivo grupal com objetivos terapêuticos 

(no campo da Saúde Mental). No entanto, nos dois casos, as oficinas podem oportunizar o 

encontro, o espaço de diálogo, promover reflexão e ainda a inserção social. 

 Nesse contexto, ao contrário de uma palestra informativa ou uma aula expositiva, 

nas oficinas “aprende-se com”. Ao contrário do grupo focal que tem como foco o debate, as 

oficinas estão para além do debate, são vivenciais. Como ressalta Afonso (2006), as oficinas 

são um espaço para pensar, sentir e agir; sendo, assim, não podem ser restringidas a práticas de 

dinâmica de grupo, pois enquanto estas focam na análise do movimento grupal, aquelas visam 

possibilitar a elaboração de uma experiência. Contudo, as dinâmicas de grupo podem ser 

utilizadas também como instrumentos de facilitação para propiciar experiências e vivências nas 

oficinas. 

 Com efeito, os roteiros para os cinco encontros da Oficina com dinâmicas de grupo 

foram estruturados considerando as respostas dos(as) estudantes nos questionários, uma vez 

que a proposta deste trabalho foi justamente torná-los(as) partícipes do processo. Assim, a sua 

estruturação envolveu a identificação das demandas dos(as) estudantes, por meio das etapas de 

coleta de dados (aplicação dos questionários) e a sua análise, e, posterior, planejamentos das 

atividades, que consistiu no processo de seleção de referências, dinâmicas e materiais para 

compor os encontros. 

 

4.2.6.5 Fase de Avaliação (FA) 

 

A FA, como pode ser observado na Figura 19, foi contínua, acompanhando todo o 

processo, de forma que as etapas fossem monitoradas frequentemente, devendo ser revistas e 

aperfeiçoadas, toda vez que se considerasse necessário. Esta etapa deverá envolver também a 

defesa da dissertação, pois esta consiste na avaliação final do processo, uma vez que a Banca 

além de avaliar todo o percurso, que está concretizado nesta dissertação e no Produto 

Educacional, poderá validá-lo também. O processo de avaliação, por sua vez, só será encerrado 

após a concretização de todas as adaptações e/ou correções sugeridas pela Banca. 
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CAPÍTULO V 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A vida?  

A vida é um destino 

 Destino você constrói e ao mesmo tempo destrói 

Em compasso o passo, passo 

O coração não é feito de aço 

É sentimento que se torna um laço 

Visando tristeza, felicidade, observando o traço [...] 

 

Transformação de laço em laço, mudança radical 

Seguindo de linha em linha, sobrenatural 

Acredite que você pode ser um(a) vencedor(a) 

Sem marra, com garra, ser um(a) criador(a) 

Do bem, amém, quem tem fé, tem [...] 

 

 (Amanda NegraSim) 
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CAPÍTULO V  

TRANSFORMAÇÃO DE LAÇO EM LAÇO: RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

 A discussão sobre o “laço social” constitui um vasto campo de pesquisa na 

Psicanálise, desde Sigmund Freud, quando descreve a origem do laço entre os homens, no 

ensaio “Totem e tabu” (FREUD, 2012); no entanto, embora este trabalho se sustente na 

abordagem sócio-histórica, pretende-se recuperar, neste capítulo, esse termo, não no seu sentido 

epistemológico, mas como uma metáfora para falar da apresentação dos resultados da pesquisa 

e as possibilidades que se constroem a partir da análise desses resultados. 

 Uma das razões para a adoção dessa metáfora está no fato de se concordar com 

Kemper (2013) de que a carência material e cultural, a vulnerabilidade e a exclusão social são 

marcadas pela marginalização, levando a um ataque ativo e reiterado aos processos de 

pertencimento e identificação, além de ruptura do laço social. Dessa forma, considera-se que a 

juventude brasileira marginalizada vivencia processos de empobrecimento desse laço, que se 

materializa em um círculo vicioso: rejeitam-se os(as) jovens, porque se comportam mal ou 

simplesmente pelos vários estigmas que entrelaçam o laço social; ao passo que estes(as) se 

comportam mal, porque a comunidade os(as) rejeitam. 

 Nesse sentido, pensar em projetos de vida para esta juventude constitui um imenso 

desafio, visto que muitos(as) jovens experimentam um cotidiano sem vínculos, numa dimensão 

de urgência aguda ou crônica. Contudo, em situações como estas,  

 

[...] a mente habita só o tempo atual e urgente do presente. Quando se perde ou 

deteriora a capacidade de integrar o tempo vivencial em um tríptico de passado, 

presente e futuro, de um tempo que articule a memória com desejos e projetos, o 

acontecer perde sentido e o tempo psíquico é vivenciado epileticamente como uma 

sucessão de presentes perpétuos (VIÑAR apud KEMPER, 2013, p. 114). 

 

 Entretanto, pretende-se que esta pesquisa, a discussão dos seus resultados, assim 

como o trabalho para além dela, contribua para se conhecer melhor este laço, ou mesmo a 

ausência dele, romper com os laços que foram feitos em nós de perpétuos presentes e/ou, 

parafraseando a rapper Amanda NegraSim, que atua no Hip Hop brasileiro, consiga transformar 

os laços vigentes em laços de fato, bem trançados com fios de projetos e esperança, laços fortes 

e resistentes. 

 A apresentação dos resultados obtidos na pesquisa e a sua respectiva discussão foi, 

por sua vez, dividida em quatro tópicos, como uma estratégia didática. Sendo assim, no primeiro 

tópico, serão apresentados os resultados que se referem ao perfil sociodemográfico dos(as) 

participantes, sendo estabelecidas também relações entre as variáveis adotadas. 
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Figura 23 – Distribuição dos/as participantes por gênero 

 Em seguida, considerando os sentidos/significados do trabalho como fios que 

conectam e se entrecruzam dialeticamente, serão apresentados como os(as) jovens desta 

pesquisa tecem e vivenciam estes sentidos/significados. Enquanto que, no terceiro tópico, serão 

apresentadas as percepções dos(as) estudantes sobre as dificuldades de realizar escolhas na 

atualidade e os fatores que consideram importantes serem considerados no processo de escolha 

profissional. 

  Por fim, serão apresentadas as percepções sobre projetos de vida dos(as) jovens 

participantes da pesquisa, como percebem interferência da pandemia nestes projetos e as suas 

experiências em programas e/ou atividades de OP. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

5.1 PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DOS(AS) PARTICIPANTES 

  

 Em relação à variável sexo/gênero45, a pesquisa foi realizada em sua maioria com 

estudantes do sexo feminino (60%), enquanto que os estudantes do sexo masculino 

representaram 40% do total de participantes, conforme pode ser observado na Figura 23.  

   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
     

 

             Fonte: Autora, 2021 

 

                             Partindo do pressuposto de que as relações de gênero são relações socialmente 

construídas e de que a escola não apenas “transmite” saberes e conhecimentos, mas tem sido 

um dos lugares centrais na produção dos sujeitos de acordo com determinados códigos, regras 

e convenções estabelecidos social e culturalmente; pode-se dizer que algumas ações e 

significações tendem a se estabelecer no cotidiano escolar.   

                                                             
45 Não se considera sexo e gênero como sinônimos. Porém, considera-se que este estudo aponta tanto para a 

dimensão biológica (sexo) como para a dimensão das relações sociais do feminino e do masculino (gênero). Eis 

por que o uso dos dois termos. 
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 Assim, tentou-se analisar esta distribuição de participação por sexo/gênero, a partir 

de alguns comportamentos que tendem a se repetir no cotidiano escolar, em virtude de algumas 

determinações. A participação nas atividades instrucionais, por sua vez, é um destes 

comportamentos que tendem a se repetir, possivelmente porque tem sido permeada por 

distinções de gênero.  

 Nesse sentido, alguns estudos têm demonstrado que, comparativamente às meninas, 

é mais comum que os meninos mostrem maior resistência para se envolverem nas atividades 

propostas na escola (ANYON, 1990; BERNARDES, 1993; SILVA, 2013; JAYME; ALVES, 

2020). Sem, em hipótese alguma, promover generalizações ou reforçar estereótipos, não se pode 

negar que os dados nos convidam a algumas reflexões sobre diferenças, binarismos e 

assimetrias de gênero, muitas vezes sutis e refinadas, mas muito presentes na escola. 

Entre os binarismos, podem-se citar: meninas são mais comportadas, enquanto os 

meninos são “malcomportados”, “bagunceiros” e até mais violentos; meninos têm resultados 

superiores na aprendizagem de matemática em relação às meninas, que apresentam melhores 

resultados na aprendizagem de conteúdos de linguagem (Programa Internacional de Avaliação 

de Aluno/as – PISA, 2015); as meninas são mais frágeis e têm atenção difusa, enquanto os 

meninos são fortes e focados; os meninos são mais resistentes a regras, enquanto as meninas 

são mais “adaptáveis”, mais “obedientes”; entre tantas outras assimetrias. Então, a maior 

participação feminina neste estudo, em relação a menor participação masculina, é mais uma 

assimetria? 

Para responder a esta pergunta, primeiramente, teríamos que conhecer o perfil das 

turmas, pois a assimetria pode ser das turmas e, se há um número maior de meninas, 

logicamente, este percentual tende a se refletir na amostra. Assim, observando a Figura 24, 

constata-se que participaram desta pesquisa duas turmas do Ensino Médio Integrado (EMI), 

uma do curso de Eletrônica (50%) e, outra, do Meio Ambiente (50%). Em relação à turma de 

Eletrônica, dos seus 30 estudantes matriculados no último semestre, 16 são do sexo/gênero 

feminino e 14 do masculino; logo, observa-se um perfil equilibrado nesta turma em relação ao 

sexo/gênero. Quanto à turma de Meio Ambiente, dos 29 estudantes matriculados, 20 são do 

sexo/gênero feminino e apenas 9 (nove) do sexo/gênero masculino. 

Sendo assim, em relação à turma do Meio Ambiente, o próprio perfil da turma nos 

permite compreender os dados obtidos; na verdade, a relação de participantes por sexo/gênero 

considera-se bem distribuída, uma vez que há um quantitativo maior de adolescentes do sexo 

feminino e, dos 10(dez) estudantes desta turma que participaram da pesquisa, 6 (seis) foram 

meninas para 4 (quatro) meninos. 
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Figura 24 – Distribuição dos/as participantes por turma 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

               Fonte: Autora, 2021 

  

Quanto à turma de Eletrônica, o perfil da turma é um pouco diferente, o quantitativo 

de meninas e meninos são mais próximos um do outro; mas, ainda assim, manteve-se a mesma 

proporção (6:4). O que se pode dizer destes números é que, em geral, houve pouco interesse de 

participação da pesquisa independente do sexo/gênero. Mas, ainda assim, em relação a esta 

turma poderia se esperar maior participação dos estudantes do sexo masculino, já que são em 

número praticamente igual a das do sexo feminino. 

 Assim, voltando-se à pergunta sobre as assimetrias, não se pode generalizar, e nem 

é este o objetivo deste estudo, mas nos permite pensar alguns pontos que se repetem nestas 

relações. Como propõe Anyon (1990), acomodação e resistência não são processos 

antagônicos; dessa forma, se é possível pensar que a maior participação das estudantes está 

relacionada a uma acomodação aos padrões culturais hegemônicos, em que a participação é 

compreendida e/ou sentida como uma ação de “boas” meninas, por outro lado, a dedicação e a 

disponibilidade em relação aos assuntos relacionados à escola por parte das meninas, podem 

manifestar muito mais que o desejo de fazer o que é pedido, mas podem ser compreendidas 

também como formas de rebeldia, oposição ou resistência dissimulada, consciência política. 

 Nesse sentido, talvez o que falta a ser trabalhado e reforçado com todos(as) os(as) 

estudantes é a consciência política, que envolve o entendimento do papel educativo, social e 

transformador das pesquisas científicas, pois se considera que, nesse contexto, ela pode ter sido 

acolhida pelos(as) estudantes como mais uma tarefa escolar para ser cumprida e, talvez diante 

de tantas, acabaram priorizando outras.  
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 Embora não seja objetivo central deste trabalho, considerou-se relevante trazer este 

tema para discussão e reforçar a importância de se discutir estas relações, pois, no contexto 

atual, há certo pânico moral em falar sobre isso, em virtude da falaciosa ideologia de gênero e 

o movimento da escola sem partido (MISKOLCI; CAMPANA, 2017). Nesse sentido, Reis e 

Eggert (2017, p.20) falam que: 

 

Criou‑se uma falácia apelidada de “ideologia de gênero”, que induziria à destruição 

da família “tradicional”, à legalização da pedofilia, ao fim da “ordem natural” e das 

relações entre os gêneros, e que nega a existência da discriminação e violência contra 

mulheres e pessoas LGBT comprovadas com dados oficiais e estudos científicos. 

Utilizou‑se de desonestidade intelectual, formulando argumentos sem fundamentos 

científicos e replicando‑os nas mídias sociais para serem engolidos e regurgitados 

pelos fiéis acríticos que os aceitam como verdades inquestionáveis. Utilizou‑se 

também de uma espécie de terrorismo moral, atribuindo o status de demônio às 

pessoas favoráveis ao respeito à igualdade de gênero e diversidade sexual na 

educação, além de intimidar profissionais de educação com notificações extrajudiciais 

com ameaça de processo contra quem ousasse abordar esses assuntos na sala de aula.  

 

Então, diante das oportunidades de se discutir estas relações e se os dados apontam 

para estas questões e/ou questionam as assimetrias, não se pode simplesmente ignorar que as 

atividades cotidianas na escola, “[...] querendo ou não, constituem-se como atividades [...] 

implicadas na produção das identidades de gênero” (SILVA, 2013, p. 17). 

Com efeito, é importante esta discussão na academia e em todos os espaços 

educativos, pois, assim como Freire (2010), acredita-se na educação como o lócus a partir do 

qual pode acontecer a transformação da sociedade; por isso, é importante que esta discussão 

ocorra em todos os espaços, sem especificações, é preciso enfrentar o problema, refletindo e 

debatendo, pois esta é a estratégia que temos ao nosso alcance para erradicar as iniquidades de 

gênero, que ainda insistem numa distinção binária entre masculino e feminino, relegando o 

feminino a um plano inferior e estabelecendo papéis inflexíveis, que só reforçam as 

desigualdades. 

 Em relação à faixa etária dos(as) participantes, conforme mostra a Figura 25, 

observou-se certa homogeneidade, com concentração na faixa dos 16 aos 18 anos (média de 

idade de 17 anos) e bem pouca variação. Assim, considerando o critério etário para a 

delimitação e classificação do tempo da(s) adolescência(s)/juventude(s), pode-se caracterizar 

os(as) participantes desta pesquisa como adolescentes-jovens, tomando como base, para tanto, 

as  diversas propostas de delimitações etárias que foram apresentadas no referencial teórico 

(ECA, 1990; CAMARANO et al., 2004; BRENNER; CARRANO, 2014). 
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Figura 25 – Distribuição dos/as participantes por faixa etária 
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Figura 26 – Relação dos/as participantes com o mundo do trabalho 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
                      

 

                Fonte: Autora, 2021 

 

 Contudo, os(as) participantes desta pesquisa podem ser caracterizados(as) como 

adolescentes-jovens não somente pelo indicador etário, mas também pelo indicador social, de 

“ingresso no mundo do trabalho”, conforme está especificado na Figura 26. Com efeito, 85% 

dos(as) estudantes afirmaram que nunca trabalharam, mas 15% dos(as) adolescentes apontaram 

estar na informalidade (trabalham por conta própria).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                     
              

                    Fonte: Autora, 2021 

 

 Em relação ao primeiro grupo de adolescentes (85%), o resultado é otimista, como 

é bom saber que não estão no mundo do trabalho, pois estão na escola, estão matriculados(as) 

no EMI, que constitui o projeto de educação mais ousado e original para a classe trabalhadora 

de nosso país, pois se pauta na formação humana integral e tem o Trabalho como princípio 

educativo; com satisfatória Taxa Líquida de Escolarização46, ou seja, estão no nível adequado 

                                                             
46 Medida pelo total de estudantes de 15 a 17 anos de idade no ensino médio sobre o total de jovens nesta faixa 

etária. 
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Figura 27 – Local de moradia dos/as participantes  

75%

5%

10%

5%
5%

Sede

Goiabal

Oitiua

Mojó-Bequimão

Vila Triângulo

de ensino para sua idade (ensino médio) e sem histórico de “fracasso” escolar, uma vez que 

nenhum dos(as) participantes desta pesquisa relataram alguma interrupção até o momento na 

sua trajetória estudantil. Este grupo reflete, pois, o ideal de que esta fase da vida seja 

resguardada para sua formação.  

 Em relação ao segundo grupo desta pesquisa (15%), embora correspondam à 

minoria neste estudo, retratam a realidade de milhares de jovens deste país, uma vez que as 

taxas de informalidade para os jovens de 15 a 17 anos são muito altas no Brasil (OIT, 2015). 

Os dados da PNAD – IBGE, por sua vez, têm demonstrado que os(as) jovens que vivem o 

dilema da conciliação entre estudo e trabalho, pois mesmo buscando aumentar sua escolaridade, 

não podem abrir mão de um rendimento, tendem justamente para informalidade, pois com o 

tempo dividido entre as duas atividades, aumenta a probabilidade de demandar jornada parcial 

de trabalho. Este grupo, portanto, merece o nosso respeito pela coragem de conciliar educação 

e trabalho, mesmo tendo que experimentar a precariedade do mundo do trabalho. 

 Embora se considere que talvez esta fosse uma discussão que não precisaria ser 

feita, uma vez que a Constituição Federal de 1988, no seu artigo 205, é clara: “a educação é um 

direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração 

da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988); infelizmente, a realidade não é 

tão clara assim e permanece a lacuna entre o que é dito no ordenamento jurídico e aquilo que 

se vê no concreto. Com efeito, como salientam Brenner e Carrano (2014), a universalização da 

Educação Básica brasileira ainda é uma tarefa a ser realizada. O acesso à educação/escola, por 

sua vez, ainda não se estabeleceu como direito e continua sendo privilégio de alguns, com 

distribuição desigual e oportunidade educacional diferenciada, o que, por sua vez, pode ser 

discutido, a partir da Figura 27. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fonte: Autora, 2021 
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 Na Figura 27, observa-se que a maioria dos estudantes residem na sede do 

município de Alcântara, enquanto apenas 25% na zona rural (sendo que um destes, reside na 

zona rural do município de Bequimão), este dado não nos permite respostas, mas nos permite 

questionamentos, justamente porque Alcântara é um município predominantemente rural, com 

baixa taxa de urbanização (26,6%). Assim, os questionamentos que se levantam é: onde estão 

os jovens da zona rural? Têm as mesmas oportunidades de acesso e permanência na escola? A 

partir destes dados, não se podem dar respostas; mas se sabe que as dificuldades para a 

democratização do acesso ao ensino são bem maiores no meio rural, pois há uma enorme 

heterogeneidade educacional no Brasil entre o urbano e o rural, de forma quantitativa, mas 

também qualitativamente (NEY; SOUSA, 2010). 

 Nesse contexto, para Reis e Ramos (2011), as desigualdades educacionais no Brasil 

são criadas e mantidas, em boa medida, por um mecanismo de transmissão intergeracional da 

pobreza. Assim, esses autores, analisando a relação entre a distribuição de rendimentos do 

trabalho no Brasil e a escolaridade dos pais dos(as) trabalhadores(as), consideraram a 

classificação dos recursos familiares em dois tipos, a saber: a renda familiar e o nível de 

escolaridade dos pais; estas duas variáveis, por sua vez, também foram consideradas no presente 

estudo. 

 Na Figura 28, pode-se observar que 50% da amostra apresenta renda familiar 

mensal de até um salário mínimo (R$ 1.100,00); 40% tem uma renda que varia entre 1 a 2 

salários mínimos; um participante (5%) informou uma renda familiar mensal de 2 a 4 salários 

mínimos e também apenas um participante (5%) disse que a renda familiar mensal se situa entre 

4 a 6 salários mínimos. Assim, entre as famílias dos(as) jovens que participaram desta pesquisa, 

observa-se a má distribuição de renda e a concentração de maiores rendimentos entre uns 

poucos, que podem refletir inclusive o baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e o 

alto Índice de Vulnerabilidade Social (IVS) do município de Alcântara47.  

 No entanto, embora reconhecendo o papel e a importância da renda, Reis e Ramos 

(2011) consideraram que a escolaridade dos pais ainda tem maior peso na análise dos recursos 

familiares, porque parece estar mais relacionada à renda permanente da família, já que a 

educação é resultado de investimentos acumulados ao longo de vários anos e também ainda há 

a possibilidade de pais mais escolarizados investirem mais na educação dos seus filhos. 

 

 

                                                             
47 Conforme dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Alcântara possui IDH de 

0,573, situando-o na faixa de Desenvolvimento Humano baixo; por outro lado, apresenta muito alta 

vulnerabilidade social, com IVS de 0,570 (SECID, 2018). 
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Figura 29 – Distribuição dos/as participantes pela escolaridade da mãe 

Figura 28 – Distribuição dos/as participantes por renda familiar 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Fonte: Autora, 2021 

 

 Na Figura 29, é apresentada, pois, a escolaridade da mãe dos(as) participantes, em 

que se observa que 45% destes jovens vem de uma origem familiar, em que as mães não 

concluíram a Educação Básica (Ensino Médio) e, se por um lado, 20% dos jovens dizem que a 

mãe atingiram o ensino superior e, de fato, foram estes jovens que a família apresentou maiores 

rendimentos mensais; por outro, 20% das mães destes jovens não puderam concluir nem o 

Ensino Fundamental. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fonte: Autora, 2021 

  

 Assim, embora se considere que a educação ainda é o principal mecanismo de 

ascensão social e uma estratégia eficaz para diminuir as desigualdades, estudos desenvolvidos 

por Ribeiro (2014) sobre mobilidade e estrutura de classe no Brasil contemporâneo apontam 

que há fortes barreiras à mobilidade intergeracional em nosso país, que não são completamente 

eliminadas pela educação.  
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Figura 30 – Distribuição dos/as participantes por raça/cor 

 Com efeito, quanto mais altas as classes de origem, maiores as chances de 

permanecer ou alcançar classes de destino mais altas, o que indica também que a estrutura social 

brasileira é muito rígida. Sendo assim, o nível de escolaridade da mãe (ou pais) indica também 

o efeito das classes de origem, que repercute fortemente na desigualdade de oportunidades no 

país. Isso significa que, sem reforçar pessimismos, os estudos têm demonstrado a importância 

de desenvolver o sistema educacional, mas não neutraliza o fato de que jovens provenientes de 

famílias com recursos familiares escassos (baixa renda e menores níveis de escolaridade dos 

pais/mãe), as oportunidades tendem a ser mais escassas e menores serão o grau de liberdade 

para as escolhas. 

 Por fim, a última variável considerada para a caracterização do perfil 

socioeconômico dos(as) participantes foi raça/cor que, como mostra a Figura 30, puderam ser 

caracterizados(as) como predominantemente pardos (55%), embora também tenha se 

identificado pretos autodeclarados (35%) e brancos (10%).  

  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

        

      

    Fonte: Autora, 2021 

 

 

 Como houve uma predominância de autodeclarados “pardos”, considera-se 

importante trazer para esta discussão as reflexões de Munanga (2004, p. 18) sobre esta 

categoria: “a noção de mestiçagem, cujo uso é ao mesmo tempo científico e popular, está 

saturada de ideologia”; assim, as declarações “pardo”/ “moreno”/ “mestiço” podem, na verdade, 

ser uma forma de negação da identidade negra, ou seja, mais uma nuance do racismo brasileiro. 

Por outro lado, nas pesquisas demográficas realizadas pelo IBGE, a população negra brasileira 

passou a ser representada pelo somatório das populações preta e parda. Sendo assim, pode-se 

caracterizar que os(as) participantes da pesquisa, em sua maioria (90%), são negros. 
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Figura 31 – Nível de importância do trabalho para os/as participantes 

 Considera-se que este dado, por sua vez, fala muito das próprias características 

históricas e culturais de Alcântara, que, segundo Morim (2009), foi constituída por uma 

população negra que se instalou nas antigas fazendas de algodão e cana-de-açúcar desta região, 

mantendo relações de parentesco, compadrio e vizinhança. Por outro lado, é importante destacar 

também o estudo de Sousa (2014) sobre o estado educacional atual (censos 2000 e 2010) do 

município de Alcântara, que apontou para um grande quantitativo de pessoas ainda analfabetas 

no município, particularmente pessoas de cor preta ou parda (negras), o que também sinaliza as 

desigualdades relacionadas ao fator étnico-racial. 

 Com efeito, realizada esta caracterização socioeconômica; a seguir, propõe-se 

algumas reflexões sobre sentido/significado do trabalho atribuídos pelos participantes. 

 

5.2 REFLEXÕES SOBRE SENTIDO/SIGNIFICADO DO TRABALHO 

 

Há uma diversidade de sentidos e significados para o trabalho, que também está 

relacionado a cada época, tempo e contexto, bem como a um determinado local. Assim, umas 

das propostas deste trabalho foi ouvir dos(as) adolescentes-jovens do IFMA – campus 

Alcântara quais os sentidos e significados que atribuíam a esta categoria. 

Contudo, antes de conhecer estas percepções, buscou-se também sondar a 

importância que davam ao trabalho; assim, conforme pode ser observado na Figura 31, 95% 

dos(as) participantes assinalaram o trabalho como importante ou muito importante na sua vida, 

enquanto apenas um dos participantes (5%) considerou ser pouco importante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

 

 
                        Fonte: Autora, 2021 
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Nesse sentido, como ressalta Muniz (2019, p. 93), no próprio imaginário juvenil 

existe um perfil ideal de jovem, que é adequado à forma de organização da sociedade 

contemporânea “[...] parece existir certos padrões de comportamentos ou características 

indispensáveis para a juventude atual se perceber como tal”, um destes padrões é a relação que 

se estabelece com o trabalho. Assim, diante da acentuada importância dada ao trabalho 

pelos(as) participantes, tentou-se também entender de que tipo de trabalho se referiam e que 

consideravam importante. 

Como foi discutido no Capítulo 1, o trabalho é um termo multifacetado e constituído 

de contradições, se pode ser fonte de sofrimento/exploração, por outro lado, é também fonte de 

alegria/prazer. Esta contradição, por sua vez, também foi observada nas respostas dos(as) 

estudantes que participaram da pesquisa, conforme mostra a Figura 32. Assim, na opinião de 

32% dos participantes o trabalho pode ser caracterizado como uma forma de obter renda apenas, 

por outro lado, 26% dos participantes consideraram a dimensão ontológica do Trabalho e 

caracterizaram-no como uma atividade que diferencia o homem de todos os outros animais. 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

            Fonte: Autora, 2021 

 

 A percepção do trabalho como fonte de renda, por sua vez, está associada à ideia 

de um emprego e, quando se fala no trabalho enquanto direito, parece também está associado a 

mesma ideia, pois como a sociedade capitalista quase que eliminou todas as formas de trabalhar 

e produzir, reduzindo-as ao trabalho assalariado subordinado, o direito do trabalho parece 

também ter interesse apenas nas condições econômicas que o trabalho propicia, o salário e 

outros benefícios. Assim, observa-se que, embora as leis trabalhistas considerem que o trabalho 

não deve ferir a pessoa física ou moralmente, o ordenamento jurídico não considera a ideia de 

que quem trabalha possa ter interesse no próprio trabalho.  

Figura 32 – Significados atribuídos ao trabalho pelos/as participantes 
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 Tibola (2021) também ressalta como a relação “trabalho/emprego” é frequente nas 

reportagens, palestras, artigos e, possivelmente, também passa a compor a percepção dos 

jovens. Muniz (2019), ao apresentar os resultados da pesquisa desenvolvida sobre 

representações e sentidos sobre o trabalho em meio aos jovens do Plug Minas, percebeu que o 

trabalho era entendido como emprego e apareceu no discurso juvenil relacionado a três 

elementos/benefícios principais: o dinheiro que possibilita o consumo, a autonomia em relação 

à família e à sociedade e o reconhecimento social.  

No entanto, como nos fala Raitz (2003) e é complementado por Tibola (2021), 

embora sejam termos que caminham juntos na sociedade contemporânea e quase se confundem 

entre si, não significam a mesma coisa; enquanto o trabalho por si só existe desde o momento 

em que o homem começou a transformar a natureza e o ambiente em seu entorno, o emprego é 

mais recente na história da Humanidade, surgiu por volta da Revolução Industrial, 

estabelecendo esta relação de compra e venda da força de trabalho. 

Bitencourt (2020), no seu estudo com estudantes do EMI, também observou que no 

discurso desses estudantes apareciam representações e vivências de contradição entre o trabalho 

desejado e o trabalho possível, mas predominaram a ideia do trabalho no capitalismo, como 

venda da sua força de trabalho, caracterizado como uma atividade que exige quase toda a 

energia e tempo das pessoas. Esta ideia do trabalho como uma atividade penosa e que exige 

esforço físico, também foi assinalado por alguns participantes desta pesquisa. Nesse sentido, 

Antunes (2005) ressalta que quando a vida humana se resume exclusivamente ao trabalho, de 

fato, ele se converte num esforço penoso, aprisionando o ser social em uma única de suas 

múltiplas dimensões, nesse caso, há uma submissão do mundo da vida ao mundo do trabalho; 

porém, é preciso recusar este tipo de trabalho que aliena e infelicita.  

A pesquisa realizada por Tibola (2021) também observou esta contradição, a fala 

inicial dos jovens ia ao encontro do trabalho como emprego e em função das suas garantias para 

aquisição de bens materiais e para sua sobrevivência, mas também apresentaram outros sentidos 

como paixão, felicidade e como uma forma de ajudar pessoas.  

Portanto, os(as) jovens que participaram desta pesquisa percebem o trabalho, ou até 

mesmo a ausência dele, como uma atividade importante e com sentidos/significados diversos. 

Esta diversidade e contradição, por sua vez, entrecruzam-se entre as respostas dos(as) 

participantes, mas às vezes nas respostas de um(a) mesmo(a) participante. Foi, pois, com base 

na análise destas respostas, que se considerou relevante incluir a discussão sobre trabalho em 

um dos roteiros para a oficina e, assim, o “Trabalho” como um conceito de sustentação foi o 

tema proposto para o terceiro encontro. 
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5.3 REFLEXÕES SOBRE ESCOLHAS (INCLUSIVE PROFISSIONAL) 
 

Falar de escolhas na sociedade contemporânea parece um grande desafio e, ao 

mesmo tempo, contraditório, pois uma escolha exige vínculo, prioridade e, ao mesmo tempo, 

sacrifícios, renúncias. Escolhas envolve valores, aquilo que é importante, se não estou diante 

de duas coisas que são importantes, não se precisaria escolher, seria simplesmente uma questão 

de gosto e/ou opinião. Nesse ponto, pois, acredita-se que se encontra o dilema das escolhas na 

atualidade: se, em um momento, tudo é muito importante, há uma necessidade de gozar tudo 

que nos é ofertado; por outro lado, tudo é muito “volátil”, rápido e prático, depois de 

experimentado e usado, perde o valor e pode ser descartado. Então, numa sociedade “sem” 

valores ou valores “voláteis” e “flexíveis”, como falar de escolhas?  

Nesse jogo de valores, pessoas também perdem o próprio valor de humanidade, são 

descartadas ou inviabilizadas, se há estes são negadas condições mínimas para sobreviver, quais 

seriam as condições de realizar escolhas? Nesse sentido, Bastos (2005) ressalta que, para 

alguns, em determinados contextos desfavoráveis, o que se chama de “escolha” ou “opção” do 

indivíduo pode, na realidade, ser uma falta de opção, uma reação àquilo que é imposto pela 

conjuntura econômica e pela estrutura sociopolítica.  

Halabe (2012) também levanta uma discussão sobre a “pseudo-escolha” 

profissional que foi imposta aos filhos da classe trabalhadora com a reestruturação do ENEM, 

em 2009, e questiona se o ingresso em um curso seria de fato uma “escolha” ou seria 

determinado pela nota. Sato (2017), por sua vez, posiciona-se em direção semelhante, ao 

afirmar que, em alguns casos, não faz sentido pensar em escolha profissional, pois as trajetórias 

de trabalho são desenhadas por condicionantes e possibilidades presentes no grupo. 

 Assim, de qualquer forma, o tema escolhas parece problemático nos dias atuais, 

pois, por um lado, escolhas podem ser desnecessárias, visto que vivemos em uma época em que 

se “quer” tudo e se apregoa que se pode “ter” tudo; por outro, também não fazem sentido, mas, 

nesse caso, seria porque não se tem “nada”, não se lidam com “opções”, mas com 

“determinações”. Dessa forma, estamos diante de mais uma contradição, que gera dificuldades 

e desafios, os(as) jovens que participaram desta pesquisa, por sua vez, percebem  esta 

dificuldade. 

Conforme os dados apresentados na Figura 33, 95% do total de participantes, 

consideram que realizar escolhas é algo difícil, e apenas um dos participantes afirmou 

considerar fácil, falando que: “para mim fazer escolhas na atualidade é fácil, porque eu não 

me importo tanto com as opiniões das pessoas e as vezes eu até uso essas opiniões a meu favor”. 
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             Fonte: Autora, 2021 

 

Considera-se, pois, que a postura deste participante é corajosa, no sentido, de tomar 

partido e, como sugere Bock (2013), escolha significa exatamente ter que se posicionar, 

inclusive utilizando o olhar do outro a seu favor. Vale ressaltar inclusive que foi com base nessa 

posição que se considerou corajosa deste participante, que se propôs a dinâmica “Troca de 

olhares”, no quinto encontro da oficina, pensando justamente nesta possibilidade de um olhar 

que inaugura e que pode ser usado no processo de escolha.  

Contudo, a mesma posição vista como corajosa pode ser caracterizada também 

como temerária ou ingênua, ao passo que tenta ignorar as determinações do processo de escolha 

ou polariza-la apenas para o lado individual; constitui ato de coragem também conhecer os 

fatores que influenciam e/ou determinam uma decisão, até porque ela não acontece a partir de 

um “insight”, “eureca” ou revelação. Enfim, pela perspectiva Sócio-Histórica, que fundamenta 

este trabalho, não se considera que as escolhas sejam absolutamente livres, trabalha-se com o 

conceito de multideterminação do homem, que também terá suas escolhas multideterminadas. 

Assim, a seguir, são descritos os principais fatores que os(as) participantes da pesquisa 

consideraram ser importantes ou valorizam no processo de escolha profissional.  

 

5.3.1 Valores que permeiam o processo de escolha profissional 

 

 Na pesquisa, foram apresentadas algumas afirmações para que os(as) participantes 

demonstrassem seu grau de concordância ou discordância e, na Figura 34, pode-se observar 

quais foram estas afirmações e os diferentes graus de concordância, que, por sua vez, podem 

nos ajudar a entender melhor como percebem os diferentes fatores que influenciam o processo 

de escolha profissional, mas também sinalizam os valores envolvidos, 

Figura 33 – Percepção dos/as participantes sobre dificuldades de escolhas 
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Figura 34 – Afirmações com maiores concordâncias entre os/as participantes 
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 Na Figura 34, observa-se claramente que há uma concordância maior entre os(as) 

participantes com as afirmações que envolvem ênfase na realização profissional, ou seja, 90% 

dos participantes concordaram (60% disseram que concordam e 30% afirmaram concordar 

totalmente) que o dinheiro não substitui a realização profissional; assim como 75% dos(as) 

participantes também mostraram concordância (55% concordaram e 20% concordaram 

totalmente) com a afirmação que fazer o que gosta é mais importante que o dinheiro a receber 

pelo trabalho.  

 Destaca-se ainda como um fator de alta concordância entre os(as) jovens desta 

pesquisa, o compromisso social; assim, 95% dos(as) participantes, quase que unanimamente, 

concordaram que o compromisso social deve ser considerado no processo de escolha de uma 

profissão, o que corrobora com uma proposta de OP que ultrapasse os modelos individualistas, 

pautados estritamente no conjunto de competências, habilidades, interesses e/ou aptidões. 

 De fato, com base naquilo que Martín-Baró (1998) chamou de esquemas 

preferenciais de análise, a escala da hierarquia de valores propagados pela ideologia do capital 

privilegiam o individualismo; assim, é habitual que as ações e as tomadas de decisões dos 

indivíduos que têm suas vidas controladas por este modelo, concentrem-se exclusivamente na 

realização dos seus interesses particulares. Dessa forma, as escolhas profissionais não fugiriam 

da mesma tônica, pelo contrário, também são entendidas como: 
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[...] de inteira responsabilidade de cada sujeito. Cada um é livre para  escolher o que 

quer. Quem não conseguir “vencer na vida” é porque escolheu mal sua profissão ou 

não descobriu ainda sua vocação. Tudo está nas mãos do indivíduo. A culpa, desta 

maneira, é sempre da pessoa e não há, de maneira alguma, uma crítica ao seu contexto 

sócio cultural (OLIVEIRA; ANJOS, 2011, p. 22).  

 

 No entanto, considerando as reflexões de Euzebios Filho e Guzzo (2015), de que é 

na participação ativa do indivíudo na coletividade que se aflora a sua individualidade, bem 

como considerando a relevâcia do compromisso social no processo de escolha profissional, 

destacado inclusive pelos(as) participantes desta pesquisa, que se propôs nos Roteiros de 

Oficinas com dinâmicas de grupo “Vislumbrando novos horizontes, (re)construindo projetos”, 

alguns questionamentos sobre os limites da lógica capitalista, devolvendo o “indivíduo que 

realiza escolhas” à coletividade que está inserido, sem jamais subjugar a autonomia da 

consciência e a sua capacidade transformadora e criativa, numa tensão permanente entre 

subjetividade e objetividade. 

 Entender compromisso social, por sua vez, no bojo de uma sociedade de classes, 

com interesses opostos e em constantes conflitos, requer definir de qual lado se fala. Assim, 

embora até se possa concordar com Bastos, Yamamoto e Rodrigues (2013) de que o termo 

“compromisso social” não deve ser usado como uma espécie de rótulo para etiquetar atuações 

com as quais concordamos, diferenciando-as daquelas de que discordamos; por outro lado, 

admite-se que não se trata de um conceito neutro. 

 Considerando a ideia de Meszáros (2008) em relação à ideologia da libertação, 

acredita-se de maneira semelhante que se o termo “compromisso social” fosse neutro, seria 

autodesarmante, uma vez que seria totalmente possível adotar as próprias demandas da elite 

como normalidade e, consequentemente, sem necessidade alguma de promover mudanças. Com 

efeito, para os que estão em posições de vantagem sobre os demais grupos sociais, o 

compromisso social é manter o status quo, que signfica manter-se como proprietária do capital 

financeiro, por  meio do processo de exploração da classe dominada, embora também lhes sejam 

dadas algumas concessões, a fim de garantir condições de estabilidade política e social, desde 

que não haja prejuízo para a burguesia como um todo.  

 Por outro lado, manter o status quo para a classe anti-hegemônica signfica manter 

as desigualdades sociais, a exploração econômica e a opressão social. Assim, concorda-se com 

Bock (1999b) de que, quando se fala em compromisso social para a classe dominada, que 

constitui a maioria da população brasileira, exige-se a adoção de uma lógica de ruptura, que 

aponte para a mudança das condições de vida das pessoas que estão sufocadas pelo peso 

devastador dos interesses do Capital. 
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 Dessa forma, se estamos em uma sociedade desigual, mas que nos promete 

igualdade pelo direito, conforme está disposto no caput do artigo 5º da Constituição Federal de 

1988: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 

à igualdade, à segurança e à propriedade [...]” (BRASIL, 1988), é legítimo que grupos sociais 

que se sintam injustiçados formulem a sua insatisfação na forma de reivindicação por mudanças 

e/ou garantia de direitos.  

 Assim, um processo de escolha com compromisso social significa também um 

processo de tomada de consciência, que envolve, por sua vez, fatores econômicos, mas também 

psicossociais, tais como: construção de identidades coletivas, sentimento de injustiça, vontade 

de agir coletivamente em defesa dos direitos sociais, entre outros. Significa “mirar” para a 

escolha da profissão como um instrumento para a transformação social, ressalta-se que 

compromisso, no caso, ganha uma conotação ética, de forma que vale a intenção, a finalidade 

da escolha. 

 Agora, retomando os dados apresentados na Figura 34, pode-se observar ainda que, 

para uma amostra constituída em sua maioria por jovens de um nível socioeconômico baixo 

(conforme o critério da renda e origem familiar discutidos anteriormente), os componentes 

econômicos oferecidos pelas profissões, bem como os obstáculos financeiros não foram 

desconsiderados; do contrário, também apresentaram alto nível de concordância. Assim, 90% 

dos(as) estudantes concordaram (65% concordaram e 25% concordaram totalmente) com a 

afirmação que a escolha de uma profissão não pode ignorar a possibilidade de emprego e 60% 

deles(as) consideraram importante incluir o fator “melhores salários” neste processo de escolha.  

 Primi et al. (2000), durante o desenvolvimento do inventário de levantamento das 

dificuldades da decisão profissional, realizado com estudantes de duas escolas, uma da rede 

particular e a outra da rede pública estadual, e, ao estabelecer comparações entre os grupos 

destas escolas, observaram que os escores de concordância, em relação aos componentes 

econômicos do inventário, foram significativamente superiores para os estudantes da escola 

estadual, quando comparados aos escores de concordância dos estudantes da escola particular. 

Dessa forma, embora aqui não se tenha o propósito de medir escores e realizar inferências 

estatísticas, os resultados destacados naquele estudo, pelo menos neste aspecto, coadunam-se 

com os resultados aqui encontrados, ao sugeir que os(as) estudantes de escola pública e/ou de 

nível socioeconômico mais baixo tendem a valorizar o aspecto econômico das profissões; 

afinal, elas podem funcionar como estratégia para se alcançar uma possível mobilidade social. 
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 Com a descrição deste dado, porém, não se propõe discutir se a saliência de 

motivações econômicas na escolha profissional é positiva ou não; mas refletir o aspecto 

sociológico das profissões e como funcionam como fatores de estratificação, hierarquização e 

diferenciação, ganhando notória importância como princípio de estruturação das sociedades 

modernas. Para tanto, cabe recordar, primeiramente, que o acesso às profissões universitárias 

no Brasil, por muito tempo, esteve restrito às elites, como se pode evidenciar inclusive no texto 

do Decreto-lei 4.244, de 9 de abril de 194248, que estabelecia como finalidades para o ensino 

secundário:  

1. Formar, em prosseguimento da obra educativa do ensino primário, a 

personalidade integral dos adolescentes. 

2. Acentuar a elevar, na formação espiritual dos adolecentes, a conciência patriótica 

e a conciência humanística. 

3. Dar preparação intelectual geral que possa servir de base a estudos mais elevados 

de formação especial (BRASIL, 1942, Art. 1º). 

 

 Essas finalidades, por sua vez, coadunavam-se com a exposição de motivos para 

que fossem realizadas as modificações e adotado o novo sistema de ensino secundário, redigida 

pelo ministro Gustavo Capanema e destinada ao presidente da época, Getúlio Vargas: 

 

É que o ensino secundário se destina à preparação das individualidades condutoras, 

isto é, dos homens que deverão assumir as responsabilidades maiores dentro da 

sociedade e da nação, dos homens portadores das concepções e atitudes espirituais 

que é preciso infundir nas massas, que é preciso tornar habituais entre o povo [...] 

(BRASIL, 1942, p. 1, grifo nosso). 

 

 Dessa forma, Saviani (2007) ressalta o caráter dualista da Reforma Capanema, de 

forma que o ensino secundário era destinado às “elites condutoras”; enquanto que o ensino 

profissional destinava-se “ao povo conduzido”. O fato é que o acesso a qualquer profissão 

universitária e/ou carreira superior só era permitido ao ramo secundário que, consequentemente, 

destinava-se à elite. 

 No entanto, com o desenvolvimento da sociedade brasileira em direção ao padrão 

urbano-industrial, as pressões populares subverteram aquela finalidade do ensino secundário; 

assim, conforme Saviani (2010), ampliaram-se a demanda por vagas no ensino superior que 

ganhava grande visibilidade com a figura dos excedentes, isto é, os jovens que obtinham a nota 

mínima de aprovação nos exames vestibulares, mas que não podiam ingressar no ensino 

superior por falta de vagas.  

                                                             
48 Este foi um dos oito Decretos-Leis que constituíram as leis orgânicas do ensino, instituídas no período do Estado 

Novo (1937-1945), pelo então ministro da educação e saúde pública (MESP), Gustavo Capanema Filho – político 

mineiro. Sendo assim, o conjunto destas leis ficou mais conhecido como Reforma Capanema (SAVIANI, 2007).   
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 Assim, o projeto de reforma universitária, instituída pela Lei nº 5.540, de 28 de 

novembro de 1968, procurou responder a duas demandas contraditórias:  

 

de um lado, a demanda dos jovens estudantes ou postulantes a estudantes [...]; de outro 

lado, a demanda dos grupos ligados ao regime instalado com o golpe militar que 

buscavam vincular mais fortemente o ensino superior aos mecanismos de mercado e 

ao projeto político de modernização em consonância com os requerimentos do 

capitalismo internacional (SAVIANI, 2010, p. 9). 

 

 Com efeito, não se pode dizer que a expansão do ensino superior reivindicada pelos 

jovens postulantes à universidade não aconteceu; mas, contrariando não só o teor das demandas 

estudantis, mas o próprio texto aprovado, aquilo que era para ser apenas exceção, tornou-se a 

regra da expansão do ensino superior no Brasil: a abertura indiscriminada, mediante 

autorizações do Conselho Federal de Educação, de escolas isoladas privadas.  

 Com a brecha deixada na Lei, paulatinamente, vem só se forçando a sua abertura, 

até chegar no rombo que vemos hoje: “quando vicejam os mais diferentes tipos de instituições 

universitárias oferecendo os mais variados cursos em estreita simbiose com os mecanismos de 

mercado” (SAVIANI, 2010, p. 11). Assim, embora se observe no próprio grau de concordância 

dos(as) jovens que participaram desta pesquisa, de que ainda se acredita nas recompensas e 

posições sociais que as credenciais de uma profissão podem oferecer; na contramão, com o 

processo de expansão do ensino superior e as possíveis alterações na estrutura social, derivadas 

de maior acesso à escolaridade, ocorre um fenômeno inverso que é a desvalorização dessas 

credenciais. 

 Dessa forma, sem, em hipótese alguma, desmerecer o papel da educação ou cultivar 

o pessimismo com esta análise; afinal, acredita-se na educação como instrumento de 

transformação social. Mas, por outro lado, como se acredita que transformar implica olhar para 

a realidade e compreendê-la, convém observar as considerações dos estudos de Ribeiro (2014) 

e Barbosa (2015), bem como de Maas, Chacham e Tomás (2021), que questionam justamente 

o papel das credenciais profissionais como meio de superação das desigualdades sociais. 

 Assim, os estudos de Ribeiro (2014) apontam que, de fato, cada ano de educação 

aumenta em 1,62 vezes as chances de mobilidade ascendente. Por exemplo, um indivíduo com 

15 anos de estudo completos, que completou a universidade, tem 24,3 (1,62*15) vezes mais 

chances de mobilidade ascendente do que um indivíduo analfabeto (com nenhum ano de 

educação). Mas, esse efeito não deve ser considerado isoladamente, mas deve-se ser somado à 

posição de classe de origem dos indivíduos, o que implica dizer que as classes de origem 

continuam afetando os destinos, de forma que o estudo chega a seguinte conclusão: 
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Quanto mais altas as classes de origem, maiores as chances de permanecer ou alcançar 

classes de destino mais altas. A educação é uma das maneiras de transpor estas 

barreiras, mas não elimina o efeito da classe de origem [...]. Mesmo quando incluída 

a escolaridade dos indivíduos nos modelos, o efeito das classes de origem 

permaneceram significativos e relativamente fortes. Em suma, para tornar a sociedade 

brasileira mais igualitária, é necessário desenvolver mais o sistema educacional, mas 

também diminuir a desigualdade de condições entre as classes sociais (RIBEIRO, 

2014, p. 213). 

 

 Em consonância com estes dados, Barbosa (2015) afirma que, embora algumas 

evidências demonstrem casos efetivos de mobilidade social, sobretudo para os profissionais 

provenientes de estratos de baixa renda que passaram por escolas tradicionais, vivenciaram 

contextos mais integrados com a vida acadêmica ao longo da formação e escolheram profissões 

de prestígio (em especial medicina, direito e engenharia), o quadro geral foi de permanência e 

aprofundamento das desigualdades no mundo profissional. 

 Maas, Chacham e Tomás (2021), ao analisarem as trajetórias profissionais de 

médicos e enfermeiros no Brasil atual, no contexto do processo de expansão do ensino superior, 

também constataram que as desigualdades decorrentes da origem familiar e da trajetória escolar 

produzem distinções nas trajetórias laborais e nas divisões técnicas de trabalho. Portanto, o que 

estes estudos demonstram e que colaboram com a proposta desta pesquisa é que se faz 

necessário articular o processo de escolha profissional a processos mais amplos e refelexões 

para além de comparações entre “competências” e “habilidades” pessoais com as características 

de determinadas profissões.  

 Com efeito, estamos inseridos em um contexto maior, fazemos parte de uma 

sociedade historicamente e estruturalmente desigual, de forma que não se pode ignorar deste 

processo de tomada de decisão as configurações do mundo do trabalho, uma vez que, ao 

contrário daquilo que é amplamente divulgado pelos modelos individualistas e de exacerbada 

competitividade, a profissão em vez de salvar o indivíduo da sua história de exclusão poderá 

funcionar para manter e reproduzir as desigualdades sociais. Portanto, de maneira geral, os 

estudos que foram aqui apresentados para auxiliar na discussão, mostram que mais educação, 

pelo menos pela lógica estrimamente quantitativa do Capital (mais vagas, mais certificações 

e/ou diplomas, etc.) sem se preocupar com a qualidade do processo; na prática, não tem 

produzido mais igualdades de oportunidades e melhores empregos. Ou seja, o incremento 

educacional tem levado a uma homogeneização da força de trabalho, atendendo simplesmente 

aos interesses do mercado, sem modificar os padrões gerais de acesso à estrutura social. 

 Então, considerando a multidimensionalidade do ser humano e os múltiplos fatores 

que afetam suas trajetórias de vida, inclusive sua origem familiar e os recursos que estão 

disponíveis, pois também influenciará a sua trajetória escolar e, consequentemente, suas 
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posições no mercado de trabalho; considerou relevante iniciar as oficinas sobre os projetos de 

vida com um resgaste das origens dos(as) participantes, não para alimentar o fatalismo49, ou 

seja, que de acordo com a sua origem a realidade não poderá ser mudada; pelo contrário, o 

objetivo foi justamente encontrar o contraponto a este fatalismo, por meio da leitura e da 

apropriação de sua realidade histórica, social e econômica, que poderá gerar um sentimento de 

pertença e levar a uma tomada de consciência política. 

 Por consciência política, entende-se “a inter-relação entre as dimensões 

psicossociais dos significados e informações que permitem aos indivíduos decidir como agir 

em contextos políticos e situações específicas” (SANDOVAL, 2001, p. 185). A partir deste 

conceito e com base nas considerações de Ansara (2008, p. 51) de que: “a memória possui um 

valor ideológico bastante visível, pois o sujeito, ao narrar suas memórias, manifesta seus 

valores, crenças e opiniões [...]”, pode-se dizer que a memória  não é uma testemunha neutra, 

pois, ao narrar os fatos, afirma sua posição política e, num processo dialético, pode também  

contribuir para o afloramento e/ou fortalecimento da consciência política, que, por sua vez, com 

todas as contradições e limites históricos, pode ser capaz de combater a condição de passividade 

e/ou conformismo. 

 Cabe ainda ressaltar, em relação à Figura 34, que 55% dos(as) participantes 

concordaram (40% manifestaram concordância e 15% concordância total) de que nasceram 

com uma vocação preestabelecida para determinada profissão, o que se considera uma 

concepção reducionista e limitada do homem que, por sua vez, conforme Leontiev (1978, p. 

273), vem ao mundo sem defesa, sem armas e possuidor de apenas uma aptidão: “[...] formar 

aptidões especialmente humanas”.  

 Assim, ao se considerar que esta é uma ideia que contribui para o fenômeno do 

fatalismo e para uma postura de passividade diante do processo de escolha e, ao se observar 

que esta ainda se faz presente entre os(as) adolescentes, concorda-se com Oliveira e Anjos 

(2011) de que é necessário se desmitificar esta visão naturalizante do ser humano e torná-la 

tópico de discussão em processos de escolhas, principalmente em programas de fundamentação 

sócio-histórica, a fim de que as pessoas não se limitem ou não se iludam diante de um dom que 

pensa que tem ou de um dom que espera descobrir em seu interior.   

                                                             
49 Fatalismo foi um termo proposto pelo psicólogo social, filósofo e padre jesuíta Ignacio Martín-Baró para 

descrever um dos elementos centrais da ideologia dominante que é quando a realidade passa a ser compreendida 

como impossível de ser alterada, resultando em uma condição de passividade diante de qualquer possibilidade de 

mudança estrutural da sociedade (EUZEBIOS FILHO; GUZZO, 2015). De acordo com Martín-Baró (1998), as 

instituições sociais (como a família e a escola) produzem a dependência, a passividade e o individualismo, unido 

a certo fatalismo pré-determinista e a-histórico. 
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 Com isso, não se está dizendo que a escolha é totalmente livre, como bem expõe 

Bock (2002), esta escolha será sempre multideterminada. Contudo, da mesma forma que não 

há liberdade absoluta, também não há determinação social absoluta; então, diante da abertura 

de possibilidades, um processo de escolha pode significar também um posicionamento de luta 

para mudar as condições em que vivem, tanto individual como coletivamente. 

 

 

5.4 PROJETOS DE VIDA E EXPERIÊNCIAS EM OP 

 

 A palavra “projeto” é uma daquelas que, contraditoriamente, parece estar na moda, 

ou seja, se por um lado, vem se destacando como tópico de discussão; por outro, é um dos alvos 

de desprestígio apontado pelo ideológico pós-moderno, já que tudo ligado à razão pode ser 

considerado como atraso e merece ser combatido. Nesse sentido, Duarte (2004, p. 228) ressalta 

que: 

 

[...] o indivíduo pós-moderno não é uma pessoa consciente, livre e autônoma. Sua 

existência é anônima. Trata-se de uma pessoa descontraída, flexível, que ouve seus 

sentimentos e emoções e procura aceitar a si mesma tal como é [...]. Vive o presente 

e prefere aquilo que é passageiro, momentâneo, tendo horror ao que é estável e 

permanente. Valoriza a espontaneidade e vê com maus olhos a disciplina e o 

planejamento. 

 

 Na sociedade do fugaz, do flexível e do gasoso, o que vale são as aventuras, o 

imediato basta, desaparece do horizonte a confiança em se construir um futuro, pois não há 

tempo para além do hoje, estamos aprisionados(as) ao presente; assim, falar de “projeto de 

vida” vai na contramão da lógica que estamos imersos, pois demanda tempo, espera e disciplina 

(CARRARA, 2016). Contudo, desde 2015, quando o Ministério da Educação (MEC) iniciou a 

redação do documento normativo Base Nacional Comum Curricular (BNCC), bem como com 

a sua homologação em 2017, a sua implantação iniciada em 2019 para a Educação Infantil e o 

Fundamental e as discussões que ainda permeiam a sua implantação no Ensino Médio (prevista 

para que passe a vigorar em 2022), um dos conceitos que entraram em evidência foi “projetos 

de vida” (MICHETTI, 2020). Dessa forma, um dos argumentos mais utilizados em defesa da 

BNCC e/ou até mesmo como estratégia de marketing do documento é a competência “projeto 

de vida”, pois, por meio desta competência, seria possível fortalecer o protagonismo estudantil 

e favorecer seus interesses e perspectivas para o futuro. 

 Diante do contexto, evidencia-se que se trata de mais um tema polêmico, 

contraditório e que requer mesmo profunda discussão; por isso mesmo, buscou-se conhecer 

quais as percepções dos(as) estudantes e, na Figura 35, são enunciadas as respostas coletadas. 
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Figura 35 – Percepções sobre Projetos de Vida pelos/as participantes 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 
  

                Fonte: Autora, 2021 

 

 

  Observa-se que, apesar de uma nuvem volumosa de percepções, há algumas 

palavras recorrentes; entre estas, “futuro” e “amanhã” se destacam, pois foram citadas por 

vários(as) participantes. A relação de projetos com o futuro, por sua vez, é reforçada por 

Machado (1997), que considera que dois ingredientes são importantes na ideia de projeto, a 

saber: futuro (antecipação) e abertura (não-determinação). Para o autor, estes dois ingredientes 

são básicos e não podem faltar, de forma que se não há dimensão de futuro, está se falando de 

ação, decisão, mas não é projeto; por outro lado, se este futuro já está determinado e não há 

abertura para o novo e para mudanças, pode ser previsão, expectativas que são estabelecidas 

conforme os sinais ou alguns determinantes, mas também não se pode chamar de projeto. 

 Dessa forma, é um termo que, geralmente, estar associado à(s) adolescência(s), 

juventude(s), posto que, uma das representações juvenis mais frequentes é a do “vir a ser”, uma 

condição transitória para se chegar ao mundo adulto. No entanto, para Dayrell (2003), esta é 

uma representação negativa, pois acaba por se negar o presente vivido, perde-se a totalidade da 

existência juvenil. Por isso, também se considera que toda proposta de “projetos de vida” que 

não leva em conta a realidade e o contexto que o(a) jovem está inserido(a) nega a sua própria 

existência e não pode ser benéfica. Nesse sentido, Pontes (2021) ressalta que a (Contra)Reforma 

do Ensino Médio e tudo que ela carrega, incluindo a barganha midiática sobre “projeto de vida”, 

não resolve os problemas relacionados à educação da juventude brasileira.  
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 Na verdade, a noção de “projetos” que está sendo oferecida à juventude, embora 

sedutora e aparentemente muito vantajosa, é cruel! É cruel, porque além de descomprometida 

com a realidade, pretende anulá-la, à medida que se baseia em retrocessos e retirada de direitos. 

É cruel, porque rouba, de forma sorrateira, a possibilidade dos(as) jovens construir seus próprios 

projetos e realizar suas escolhas, visto que, muito provavelmente, na prática, os itinerários 

formativos que seguirão serão definidos pelo próprio sistema de ensino e não terão 

possibilidades de escolher, pois não é possível fazer escolhas quando não se conhece as 

“opções” e/ou quando não se tem “opções”. É cruel, porque se baseia numa ideia futurista, 

alimentando projetos para um futuro que nunca vai chegar, pois há muitos interesses para serem 

satisfeitos hoje, mas não os da juventude, e sim do Capital. 

 Não há dúvidas que “projetos”, pela própria etimologia da palavra, que vem do 

latim projicere e significa “lançar para diante”, tem relação direta com planos e metas voltados 

para o que virá à frente (para o amanhã); mas “olhar à frente”, não significa que não se pode 

“olhar em volta”. Dayrell (2013) ressalta que “projetos” não seguem uma lógica linear, não são 

predestinados, mas se abrem para as possibilidades, que embora sejam diversas, sempre se 

sujeitam à condição social do(a) jovem; sendo assim, agir no presente, constitui-se não só o 

espaço privilegiado de construção de “projetos de vida” como também para a definição de si. 

 Com efeito, não se (re)constroem “projetos de vida” sem plantar suas raízes no chão 

da realidade, é inútil querer fechar os olhos para ela, há uma frase atribuída a Juscelino 

Kubitschek de que, se assim fizermos, a realidade abrirá nossas pálpebras e nos imporá a sua 

presença, talvez a pandemia serviu também para comprovar a veracidade desta afirmação. 

Nesse sentido, quando perguntados sobre a interferência da pandemia do coronavírus/COVID-

19 em seus projetos, a maioria dos(as) participantes (75%), afirmaram que houve interferência 

(Figura 36). 

 

Figura 36 – Interferência da pandemia do novo Coronavírus/COVID19 nos projetos de vida dos/as participantes 
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 Como foi discutido em vários momentos desta dissertação, a relação juventude, 

trabalho e educação é permeada de disputas, impasses e contradições, e não aconteceu em 

virtude da pandemia, tratam-se de desigualdades históricas e estruturais, mas que foram 

agravadas. Que ela mudou a rotina do mundo, sabe-se bem; contudo, os seus efeitos não foram 

iguais para todos, pelo contrário, se havia alguma dúvida sobre as desigualdades no Brasil, elas 

foram escancaradas.  

 Assim, os grupos mais vulneráveis e excluídos foram os mais impactados com os 

seus efeitos; de acordo com a pesquisa realizada pelo Conselho Nacional da Juventude para 

mapear o impacto da pandemia da COVID-19 para o(a) jovem brasileiro, metade dos jovens 

que foram entrevistados tiveram seu emprego encerrado, paralisado ou de alguma forma 

afetado; assim, a pandemia não levou só o emprego, mas também a esperança de ser (re)inserido 

no mundo do trabalho, o nome técnico dado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA) para esta condição é “desencorajados” (CONJUVE, 2020).  

 Mesmo em tempos de “negacionismos”, não se considera possível negar o impacto 

negativo da pandemia sobre a juventude, os(as) jovens brasileiros(as) estão desencorajados(as), 

sem perspectivas; afinal, sem uma realidade digna não dá para pensar no amanhã, há que se 

pensar no hoje! No entanto, muitas vezes, com a ideia de preparar um futuro, ou fazer o jovem 

construir o seu próprio futuro sozinho, o Estado se isenta das suas responsabilidades atuais, 

inclusive persuadindo o próprio jovem pelo marketing do protagonismo juvenil, de que “basta 

correr atrás”, ou pelo discurso empresarial de que basta ser um empreendedor de si para garantir 

a sua permanência num mercado em contínua transformação, enfrentar novos desafios, aberto 

às mudanças, ser flexível, adaptar-se (LIMA, 2010).  

 O indivíduo precisa fazer tudo sozinho e transformar, mas a sociedade permanece 

rígida, aprofundando as estruturas das desigualdades. Este discurso inclusive esteve presente 

na fala de dois participantes, que serão identificados pelo nome de duas frutíferas (Buritizeiro 

e Mangueira). 

Eu acho que a única coisa que mudou foi o fato de ter a mente mais aberta as 

possibilidades de carreira em ser bem-sucedido, e de formas diferentes de trabalho e 

emprego (BURITIZEIRO, 2021). 
  

Eu mudei minha maneira de pensar, quando eu era criança eu achava que todas 

profissões que eu poderia ter só eram possíveis através de uma faculdade e muita 

grana. Hoje em dia eu vejo que nem todas as profissões você só consegue se passar 

por uma faculdade, e pra algumas profissões fazer faculdade não é necessário e seria 

mais ou menos uma “perda de tempo”, e para você exercer uma profissão não precisa 

ter muita grana, exemplo: Você quer começar o seu próprio negócio, não precisa ter 

muita grana, tudo na vida começa de baixo. O principal pensamento que eu não tinha 

e hoje eu tenho, é que tudo que você quer conseguir na vida exige muita dedicação, e 

você só vai depender de você mesmo pra alcançar seus objetivos (MANGUEIRA, 

2021). 
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 De acordo com Silva (2015), o termo protagonismo apresenta uma polissemia, o 

que indica a complexidade das relações econômicas, políticas e sociais do pós-modernismo 

atual. No entanto, para Ferretti, Zibas e Tartuce (2004, p. 417): 

 

Essa forma de encarar e promover a participação de jovens e adolescentes [...] carrega 

consigo a possibilidade de despolitizar o olhar sobre a determinações da pobreza e sua 

manutenção, desviando o foco das preocupações do debate político e social sobre tais 

determinações para o da ação individual ou coletiva, com vistas a minorar, de modo 

funcionalista, “os aspectos negativos do pós-industrialismo”, designação eufêmica 

para os desdobramentos sociais e econômicos da atual fase do capitalismo mundial. 

 

 Sem desconsiderar a importância da participação e da autonomia das juventudes em 

seus projetos que devem também ser plurais, pois envolvem diferentes vivências e contextos, 

não se pode também abandonar os(as) jovens ao seu próprio mérito e esforço pessoal. Antes de 

trabalhar motivação, que até pode ter uma função, precisam ser dadas as oportunidades de 

trabalho, de educação, de forma que as próprias oportunidades serão motivadoras. Acredita-se 

que o que falta para a maioria dos jovens brasileiros não é interesse, mas oportunidades mais 

igualitárias. 

 De forma semelhante, antes de se buscar desenvolver a competência de projetos de 

vida, o Estado precisa promover políticas públicas que atendam às necessidades atuais da(s) 

juventude(s) e, de repente, com suas necessidades básicas supridas, poderão dedicar-se mais 

para seus projetos. Acredita-se que os programas voltados para a(s) juventude(s) pobres deste 

país têm invertido a ordem de prioridade para atender os interesses devoradores do Capital, 

enquanto isso os(as) jovens ainda são caracterizados(as) como “sem-sem”: sem trabalho, sem 

educação, sem oportunidades e ainda rotulados de sem interesse. 

 Portanto, considera-se que este não é o momento para se deixar os(as) jovens 

abandonados à sua própria garra e determinação, até porque os dados do CONJUVE (2020) 

mostram que os(as) jovens brasileiros estão com sua saúde mental fragilizada, estão 

ansiosos(as), irritados(as) e impacientes. Alguns estudos inclusive têm buscado compreender 

os fatores relacionados ao adoecimento dos(as) adolescentes/jovens em isolamento social, entre 

estes, pode-se dizer que o próprio “isolamento” parece ser um, pois não combina com algumas 

experiências juvenis bem recorrentes, como contato com seus pares, atividades estudantis, 

passeios e encontros. Consequentemente, com suas experiências restritas ao ambiente 

doméstico, os(as) jovens aumentaram a procura por jogos virtuais, acesso a vídeos e uso de 

redes sociais (BALHARA et al., 2020); reduziram a prática de atividades físicas (STANTON 

et al., 2020; ZHANG et al., 2020); alteraram a dieta e o padrão do sono (STANTON et al., 

2020) e têm aumentado o consumo de álcool e tabaco (STANTON et al., 2020). 
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 O distanciamento físico também veio acompanhado de impactos econômicos para 

muitas famílias, que também pode ter contribuído para aumentar o conflito dentro das casas e 

a insegurança emocional dos(as) jovens (MARQUES et al., 2020). Além disso, muitos(as) 

jovens convivem/conviveram com a incidência de casos de COVID-19 na família, e até mesmo 

tiveram experiências de perdas e de luto. Portanto, há muitos fatores e comportamentos que 

parecem estar relacionados ao adoecimento e aumento da vulnerabilidade dos(as) jovens na 

pandemia; por isso mesmo, em vez de mero incentivo ao esforço pessoal para a superação de 

todos os desafios e dilemas que têm enfrentado, considera-se que precisam de políticas públicas 

de assistência, bem como de espaços que possam ser ouvidos(as) e acolhidos(as), inclusive em 

programas de orientação profissional, afinal, como mostra a Figura 37, parece que estes espaços 

ainda são escassos, já que a maioria dos(as) jovens que participaram da pesquisa (75%) 

relataram que não tiveram experiências anteriores em OP. 

 
 

Figura 37 – Experiências dos/as participantes em Orientação Profissional 
  

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 A ausência de experiências em OP pelos(as) participantes da pesquisa, por sua vez, 

apontam para um fato que tem sido relatado em algumas pesquisas na área, a saber: os(as) 

jovens da classe trabalhadora geralmente não têm as mesmas oportunidades e a OP ainda é uma 

prática predominantemente voltada para um público específico (jovens da classe alta e média). 

Nesse sentido, Bastos (2005) apontou na conclusão da pesquisa realizada que os(as) jovens de 

escola pública geralmente não têm possibilidade de participar de programas de OP que lhes 

deem oportunidade de discutir a questão da inserção produtiva numa sociedade capitalista e, 

com isso, analisar mais criticamente suas “escolhas” profissionais.  

Fonte: Autora, 2021 
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 Da mesma forma, Bock (2010) evidenciou, a partir dos seus estudos no doutorado, 

que a prática de OP tem atingido com maior intensidade as camadas médias e altas da população 

brasileira, porque tradicionalmente são essas as classes que chegam ao ensino universitário, 

mas também porque como tem se restringido a uma prática dos consultórios, alcança quem 

pode pagar por ela. Santos, Risso e Ramos (2018) também observaram a carência de trabalho 

de orientação profissional com adolescentes em situação de risco, a partir do estudo de caso que 

realizaram com adolescentes em situação de abrigamento, mas destacaram a importância desse 

trabalho como forma de favorecer a ressignificação das experiências do passado diante da 

construção e realização de seus projetos de vida.  

 Com efeito, os resultados encontrados ratificam que muitas pessoas de classes mais 

baixas nunca obtiveram a chance de participar de uma orientação profissional, quando deveria 

ser um direito de cada cidadão. Por outro lado, se a maioria da população brasileira convive 

com a baixa escolaridade e se os modelos de OP estão voltados simplesmente para a escolha de 

um curso universitário, ela não é só escassa para as classes mais pobres, mas também pode 

perder o seu sentido.  

 Assim, abre-se outra chave de compreensão para o fato de a maioria dos(as) 

participantes desta pesquisa afirmarem não ter experiência em OP. Como eles(as) estão 

cursando o segundo ano do Ensino Médio e ainda vigora uma tendência de realizar estas 

intervenções mais especificamente com os estudantes do terceiro ano, com o objetivo de 

orientar para a escolha de um curso superior, pode ser que esta experiência esteja sendo adiada. 

Contudo, considera-se importante desfocar a OP para a escolha de um curso superior somente. 

Nesse sentido, Pelletier (1981) propôs que se deveria agregar disciplinas ao longo de todo o 

Ensino Médio que possibilitassem o contato gradativo com o mundo do trabalho e facilitassem 

a elaboração de projetos. Para Ribeiro (2003), o processo de OP pode ser realizado em todas as 

idades, com todos os sujeitos, em todos os espaços de organização social. Couto e Vicente 

(2018) também perceberam a importância da introdução precoce dos conteúdos da orientação 

profissional para estudantes de camadas populares, a fim de oportunizar uma ressignificação da 

realidade e permitir a construção consciente e organizada dos seus projetos de vida. 

 Portanto, na mesma linha de pensamento destes autores, o produto educacional que 

foi estruturado e será apresentado a seguir, oferece algumas sugestões para auxiliar na 

construção de um espaço saudável e acolhedor de jovens e para jovens, mas que também possa 

ser utilizado para debates, reflexões, vivências, exercício da liberdade e aberto às 

expressividades das culturas juvenis, de forma que aqueles(as) que participarem dos encontros 

reconheçam o espaço como seu e se identifiquem com as atividades. 
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CAPÍTULO VI 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuridão já vi pior, de endoidecer gente sã. 

Espera que o sol já vem! 

 

Nunca deixe que lhe digam que não vale a pena 

Acreditar no sonho que se tem 

Ou que seus planos nunca vão dar certo 

Ou que você nunca vai ser alguém 

Tem gente que machuca os outros 

Tem gente que não sabe amar 

Mas eu sei que um dia a gente aprende [...]. 

 

 (Renato Russo) 
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CAPÍTULO VI 

PROPOSTA DE PRODUTO EDUCACIONAL PARA (RE)CONSTRUÇÃO DE 

PROJETOS DE VIDA 

 

 No bojo da (Contra)Reforma do Ensino Médio, que, por sua vez, insere-se no 

contexto das políticas neoliberais de austeridade fiscal impulsionadas a partir do processo 

ilegítimo de impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff, em 2016, há uma competência 

bastante atrativa e comentada, pois se tornou um componente curricular do “Novo” Ensino 

Médio: Projeto de Vida. 

 De acordo com a Lei Federal nº 13.415, de 16 de fevereiro de 201750, conhecida 

como a Lei da (Contra)Reforma do Ensino Médio brasileiro: 

 

[...] os currículos do ensino médio deverão considerar a formação integral do aluno de 

maneira a adotar um trabalho voltado para a construção de seu projeto de vida e para 

sua formação nos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais (BRASIL, 2017, Art. 

3, § 7º, grifo nosso). 

  

 A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que é o documento normatizador da 

referida Lei, define dez competências gerais para a Educação Básica, incluindo o Projeto de 

Vida na sexta competência, a saber: 

 

Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de 

conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do 

mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu 

projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade 

(BRASIL, 2018, p. 9, grifo nosso). 

   

 Entretanto, para se entender melhor a inclusão de “projeto de vida” como componente 

curricular, considera-se relevante compreender o contexto, pois numa leitura do texto apenas, 

seríamos facilmente ludibriados (e talvez seja até esse o objetivo mesmo). Se pararmos no texto, 

de fato, não se teria tanto a discutir, mas talvez “jogar a toalha” e se render, pois não se pode 

negar que é uma proposta encantadora, mexe inclusive com a nossa própria utopia51 de uma 

formação humana integrada, que possibilite “[...] tornar íntegro, inteiro, o ser humano dividido 

pela divisão social do trabalho entre a ação de executar e a ação de pensar, dirigir ou planejar” 

(CIAVATTA, 2005, p. 9).  

                                                             
50 Assim, a (Contra)Reforma do Ensino Médio não se restringe a uma lei específica, mas a um conjunto de 

instrumentos legais e normativos, que levam ao agravamento de um problema que é bastante sério em nosso país.  

 
51 Embora o termo “utopia” tenha sido muitas vezes usado de forma pejorativa, inclusive por Marx e Engels (1989); 

aqui, aproxima-se da proposta de Manheim (1976) e/ou como da proposta paulofreireana (FELIPE, 1984). 

Manheim vê a utopia (relativa) não como ilusão, e sim como o que a transcende para uma realização no futuro. 

Paulo Freire, por sua vez, caracteriza a utopia como um modo de estar-sendo-no-mundo, que exige um 

conhecimento da realidade, para então, poder lançar-se adiante. 
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 Se fizermos a leitura do contexto em que se insere a proposta, porém, é possível 

perceber as contradições. Assim, o contexto maior que se exige uma leitura refere-se às políticas 

econômicas oriundas do pensamento neoliberal, que, no Brasil, por sua vez, ocorreu após a 

abertura democrática do país e após a formulação do Consenso de Washington52, sendo um dos 

últimos países da América Latina a aderir ao regime.  

 O principal objetivo desse regime, por sua vez, consiste em diminuir a presença do 

Estado, que deve se retirar da economia, quer como empresário quer como regulador das 

transações domésticas e internacionais; mas, não se trata de uma questão meramente 

econômica, a economia foi só o começo para a guinada civilizacional que a transpôs e alterou 

radicalmente as relações de trabalho na sociedade pós-industrial, culminando no descrédito do 

bem público. Na prática, os argumentos neoliberais usam do princípio da austeridade53 para 

justificar a moderação salarial e dos serviços públicos gratuitos, mas não usam da mesma 

austeridade para os lucros, ou seja, a austeridade é usada somente para aumentar a concentração 

de renda e a injustiça.  

 Nesse massacre de interesses, como enfatiza Souza Neto (2019), a educação não 

fica esquecida, pois é um campo muito estratégico e perigoso para se deixar de lado. Assim, no 

Brasil, com a austeridade da Emenda Constitucional 95/2016, que instituiu o Novo Regime 

Fiscal, com vigência por vinte anos, revogou-se o contrato social da Constituição Federal 

(BRASIL, 1988), comprometendo seriamente o financiamento da educação pública, bem como 

o futuro das próximas gerações (ROSSI et al., 2019). Nesta mesma época, foi proposta a 

(Contra)Reforma do Ensino Médio, com o  falso discurso de combater a alta evasão e baixo 

desempenho dos estudantes, por meio de um ensino médio mais “atrativo”, que para tanto inclui 

“projeto de vida” no currículo. 

                                                             
52 Na verdade, a palavra “consenso” parece estar bem distante do que aconteceu em Washington, para Belluzzo et 

al. (2007), o “Consenso de Washington” pode ser caracterizado mais como um “tratamento de choque” para as 

nações que apresentavam um excessivo endividamento. O receituário, por sua vez, foi prescrito pelo economista 

inglês John Williamson, em novembro de 1989, e aplaudidos pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco 

Mundial, com dez pontos principais: 1- disciplina fiscal; 2- mudanças das prioridades no gasto público; 3- reforma 

tributária; 4- taxas de juros positivas; 5- taxas de câmbio de acordo com as leis do mercado; 6- liberalização do 

comércio; 7- fim das restrições aos investimentos estrangeiros; 8- privatização das empresas estatais; 9- 

desregulamentação das atividades econômicas; 10- garantia dos direitos de propriedade (VAZ; MERLO, 2020). 

 
53 De acordo com Rossi et al. (2019), a palavra “austeridade” tem origens na filosofia moral e aparece no 

vocabulário econômico como um neologismo, mas o discurso neoliberal da austeridade, ao fazer uso do termo, 

consegue se apropriar também da sua carga moral, especialmente para exaltar o comportamento associado ao rigor, 

à disciplina e aos sacrifícios necessários para reprimir comportamentos dispendiosos. Assim, transpõe, sem 

adequadas mediações, o que seriam virtudes do indivíduo para o plano público, atribuindo características humanas 

ao governo. 
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 No entanto, Pontes (2021) é enfática ao afirmar que o “novo” ensino médio 

interessa exclusivamente aos empresários na educação, legitimando as desigualdades, sem 

questioná-las e muito menos transformá-las. Na verdade, com o argumento que o(a) estudante 

tem poder de escolha, serão aprofundadas as desigualdades educacionais, uma vez que, diante 

de uma política de austeridade com cortes de gastos para a educação, dificilmente as escolas 

públicas terão condições para ofertar todos os itinerários formativos propostos. 

 Com efeito, como argumenta Souza Neto (2019), enfrentamos uma disputa de 

natureza curricular sobre o projeto de educação e formação que deve ser ofertada nas escolas 

de Ensino Médio; contudo, a (Contra)Reforma do Ensino Médio e a construção de uma BNCC, 

tem um lado específico e constitui uma das estratégias-chave da racionalidade neoliberal para 

se defender uma visão de educação e formação como grande negócio global. 

 Diante de todo este contexto, considera-se que “projeto de vida” como componente 

deste modelo de educação estaria ligado à propagação do ideário dos think tanks54, no qual cada 

pessoa deve ser o empresário de si, um empreendedor que supera por seu próprio esforço as 

deficiências enfrentadas pela ausência dos serviços que cabem ao Estado. Assim, “projeto de 

vida” tornou-se uma competência necessária na formação do(a) estudante, só que não para 

possibilitar escolhas, mas sim para ajustá-los(as) à lógica do Capital.  

 Não se pode perder de vista que o binômio “trabalho e educação” não foge aos 

interesses de classe, que, por sua vez, são interesses antagônicos; dessa forma, diante de 

interesses irreconciliáveis, seria possível pensar que a classe hegemônica pode proporcionar um 

modelo educacional e as mesmas oportunidades dadas aos seus para os filhos da classe 

trabalhadora? Se assim o fizessem, por acaso não seria um “gol contra”? Por isso não fazem, 

em vez disso, criam as condições favoráveis para que a relação trabalho-educação, 

materializada em políticas educacionais, responda aos seus próprios interesses. Nesse sentido, 

Silva et al. (2021, p. 1) ressaltam: 

Incidir na educação escolar da classe trabalhadora é fundamental para a manutenção 

da lógica do capital, pois a educação é também produção de consciência. Por meio da 

educação, a burguesia constrói, continuamente, as condições de inculcar suas ideias e 

perpetuar sua ideologia, de modo a falsear a realidade e naturalizar a subalternidade. 

Desse modo, a burguesia mantém sua hegemonia e dificulta que a classe trabalhadora 

realize uma avaliação crítica da sua participação e atuação histórica no mundo com 

vistas à transformação social. 
 

                                                             
54 Os think tanks (TTs) podem ser definidos como institutos de pesquisa privados, organizados pela sociedade civil 

que, apesar de se auto intitularem como imparciais, defendem interesses específicos e cumprem o papel de divulgar 

mundialmente o neoliberalismo, utilizando-se de uma série de estratégias para influenciar a política, desde a 

organização de palestras e cursos, conferências em universidades, criação de páginas na internet, até a participação 

de seus experts em cargos governamentais, além de se valerem dos meios de comunicação para influenciar a 

opinião pública (FRIDERICHS, 2016). 
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 Com efeito, se a classe trabalhadora almeja por projetos de vida, quem deve 

construí-los deve ser os seus próprios membros, sem se contentar com as migalhas oferecidas 

pela classe hegemônica. Diante de um cenário assustador para a educação pública, com ameaças 

e perdas de direitos conquistados, a palavra de ordem é a “resistência”, que precisa, por sua vez, 

se concretizar em ações concretas de contra-ataque, como a tomada das rédeas pela juventude 

brasileira dos seus próprios sonhos e projetos de vida.  

 Assim, buscando ampliar a compreensão sobre “projetos de vida”, que ultrapassa 

as perspectivas e escolhas profissionais, envolvendo diversas dimensões da vida humana, 

inclusive a categoria trabalho, não apenas no sentido produtivo, mas também no seu sentido 

ontológico, estruturou-se roteiros que sugerem ações e reflexões para cinco encontros, que 

foram agrupados com o nome de “Vislumbrando novos horizontes, (re)construindo projetos: 

roteiros para oficina com dinâmicas de grupo”. No Quadro 3, apresenta-se como foram 

estruturados estes encontros. 

   

Quadro 3 – Resumo dos cinco encontros propostos no produto educacional 

 

Eixos Temáticos 
 

Temática 

tratada  
 

 

Objetivos 
 

Dinâmicas 

Aplicadas 

 

Avaliação 

 

 

 

 

 

1º Encontro:  
 

Integração 

 

 

 

 

 

 

 

Preparando o 

solo 

 

*Conhecer e promover a 

integração inicial entre 

os(as) participantes. 
 

*Apresentar a proposta da 

oficina. 
 

*Estabelecer o contrato 

grupal. 
 

*Possibilitar que os 

participantes exponham 

seus sonhos e projetos, 

bem como suas 

expectativas em relação à 

oficina. 
 

 

 

 Balões de 

sentimentos 

 

 

 Fica 

combinado! 

 

 Árvore dos 

Sonhos 

 

 

 

Cada participante 

resume a 

experiência do 

primeiro encontro 

em uma palavra. 

 

 

 

 

 

 

 

2º Encontro:  
 

Memórias e 

Desenvolvimento  

 

 

 

 

 

 

 

Minhas raízes: 

tomo posse da 

minha história! 

 

 

*Possibilitar aos 

participantes uma 

retomada da sua história. 
 

*Recordar momentos 

(alegres, tristes; 

agradáveis, difíceis), 

pessoas, lugares que 

contribuíram, de alguma 

forma, para a pessoa que 

se é hoje. 
 

*Perceber os 

acontecimentos que foram 

significativos e 

provocaram mudanças na 

forma de se ver o mundo. 
 

 

 

 

 

 Eu tomo posse 

da minha 

história! 

 

 

 

Reflexão com base 

nas expressões: 
 

 Que bom! 
 

 Que pena! 
 

Que tal?! 
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Quadro 3 – Resumo dos cinco encontros propostos no produto educacional (cont.) 

 

 

Eixos Temáticos 
 

 

 

Temática 

tratada  
 

 

Objetivos 

 

Dinâmicas 

Aplicadas 

 

Avaliação 

 

 

 

 

 

3º Encontro:  
 

Comunicação e 

Desenvolvimento 

social 

 

 

 

 

 

 

Conversando 

sobre um 

conceito de 

sustentação 

 

*Discutir os sentidos, as 

visões e/ou as 

expectativas dos(as) 

participantes em relação 

às experiências de 

trabalho, a partir de duas 

composições de Renato 

Russo, lançadas em dois 

diferentes álbuns da 

banda de rock Legião 

Urbana. 
 

*Incentivar os jovens a 

pensar propostas de 

políticas públicas que 

possam contribuir para a 

efetivação dos direitos 

dos jovens no mundo do 

trabalho, relembrando 

aspectos da “Agenda 

Nacional do Trabalho 

Decente para Jovens”. 

 

 

 

 

 Grupo de 

Discusão (GD) 

& Grupo de 

Escuta (GE)/ 

GD-GE 

 

 

 

Tempestade de 

ideias 

 

 

 

Situações 

propostas: 

 

 Gostei! 
 

 Não 

gostei! 
 

Gostaria que... 

 

 

4º Encontro:  
 

Desenvolvimento 

e Comunicação 

 

 

 

 

Aquilo que 

pode nos mover 

 

 

 

*Verificar como os 

valores direcionam o 

comportamento humano e 

afetam a tomada de 

decisão. 
 

*Promover uma maior 

compreensão dos valores 

seus valores.  

 

 

 Batata quente 

 

 

 

 

 Minha 

bandeira 

 

Por meio do 

procedimento da 

“batata quente” 

os(as) 

participantes 

fazem 

considerações 

sobre o que foi 

bom e o que 

precisa melhorar. 

 

 

 

5º Encontro:  
 

Interação e 

Avaliação 

 

 

 

 

Aprendendo a 

olhar e 

inaugurar 

 

*Propiciar o treino de 

olhares atentos ao outro, 

capazes de inaugurar o 

novo e não querer 

enquadrá-lo no já 

conhecido. 
 

*Encerrar as discussões, 

levando os(as) 

participantes a refletirem 

o que ficou dos encontros 

e  como poderiam resumir 

por meio de uma 

Declaração. 
  

 

 

 

 Troca de 

olhares 

 

 

 

 Eu declaro 

 

 

 

 

 

 

A partir das 

discussões em 

torno da “Ficha de 

Avaliação”. 

 

Fonte: Adaptado de Cavalcante (2018) 
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 Estes roteiros têm como principal objetivo servir de inspiração e motivação para a 

construção de espaços de reflexão, em sintonia com as condições materiais da classe 

trabalhadora deste país e com as suas demandas sociais, culturais e econômicas. Para tanto, 

utilizou-se como eixo estruturante de todo trabalho desenvolvido, as contribuições da 

abordagem Sócio-Histórica em Orientação Profissional, proposta por Bock (2013) e 

fundamentada nos trabalhos desenvolvidos por Vigotski, Leontiev e colaboradores, na União 

Soviética do início do século XX, com base marxista e perspectiva dialética. 

 Sendo assim, é importante ressaltar que a concepção de homem que sustenta este 

trabalho é: o homem como um ser ativo, na medida que age na natureza e produz cultura; o 

homem como um ser social, na medida que se relaciona com o outro, pelo trabalho; e o homem 

como um ser histórico, na medida que relação e produção se constituem de formas diferentes 

em cada período histórico (BOCK, 2013).  

 O conceito é, pois, de multideterminação do ser humano, na qual se cultiva a ideia 

de que, estando nós numa sociedade desigual, a construção de projetos de vida não é equânime 

e difere em graus de liberdade, conforme as determinações de classe, cor/raça, gênero, idade, 

entre outras; mas, ainda assim, estas determinações não retiram a autonomia da consciência 

humana e não são capazes de nos acomodar e simplesmente nos fazerem aceitar as forças que 

nos fragmentam e/ou nos impedem de sermos humanos. Afinal, a nossa determinação primeira 

é “sermos humanos”, nascemos candidatos à humanidade, e a construção de projetos de vida é 

um exercício pleno desta humanidade. 
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CAPÍTULO VII 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O tempo do conformismo já passou. 

Não quero guerra, só quero amor! 

Não temos armas, chega de horror 

Troque esse filme de terror [...] 

 

Descruza os braços, 

Siga meus passos [...] 

 

   Se seu coração diz 

Vai!! Vai!! Vai pro combate!!! 

Se seu punho diz 

Vai!! Vai!! Vai pro ataque!!! 

 

(Nega Gizza) 
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CAPÍTULO VII  

ASPECTOS SOBRE A (IN)CONCLUSÃO 

 

 

 As trajetórias costumam ter um ponto final; entretanto, ao chegarmos neste ponto, 

não se pretende ser conclusivo. Primeiro, porque seria incongruente com a perspectiva dialética, 

com o olhar “do” e “em” movimento que foi adotado para este trabalho investigativo. Depois, 

porque diante de temas tão complexos e multifacetados que aqui foram discutidos não seria 

prudente, nem mesmo leal dizer que se alcançou a sua totalidade. Assim, aproximando-se dos 

limites definidos para este percurso, que buscou uma aproximação e compreensão da(s) 

adolescência(s)/juventude(s), suas escolhas e seus projetos diante das mutações do mundo do 

trabalho, tanto teoricamente como empiricamente, retorna-se ao ponto de partida, sem que isso 

signifique a fadiga interminável de “Sísifo”  ou “andar em círculos” como uma simples 

repetição. O fato é que como se abriu mão de uma trajetória linear, com pontos de partida e de 

chegada distantes; mas se preferiu realizar uma trajetória circular, o “andar em círculos”, nesse 

caso, significa recomeçar ou repetir com transformações, no sentido de avaliar o que se deixou 

de fazer, exigindo-se um refazer. 

 Acredita-se que os objetivos propostos foram alcançados, à medida que foi possível 

o encontro, a escuta, a aproximação das subjetividades dos(as) discentes do EMI do IFMA – 

Campus Alcântara, para que assim pudéssemos compreender um pouco mais como vivenciam 

as suas escolhas na atualidade, os fatores que consideram importantes a serem considerados no 

processo de escolha profissional, suas percepções sobre projetos de vida, entrelaçando todos 

estes pontos com a categoria Trabalho. 

 Entretanto, apesar de se ter atingido os objetivos, também se observam algumas 

limitações que ocorreram ao longo desse estudo, principalmente, ao que concerne à coleta de 

dados, talvez pelo momento atípico que a pesquisa foi realizada e/ou pelo modelo online que 

precisou ser adotado, tentando cumprir os prazos e os limites do Cronos pelos quais somos 

impiedosamente perpassados, o que pode ter dificultado a compreensão dos(as) jovens sobre a 

proposta da pesquisa e levado à desistência de alguns durante o processo.  

 Considera-se ainda que pode ter acontecido alguma falha na comunicação, pois um 

dos adolescentes-jovens convidados para participar da pesquisa, chegou a justificar a 

declinação do convite com o seguinte argumento: “eu estou bem; então, não vou querer 

participar”. Pela lógica, se a pessoa está bem, isso não seria um entrave para sua participação, 

não sei se a resposta caracterizou um ruído na comunicação ou a evidência dos mitos e/ou “pre-

conceitos” que ainda circulam a Psicologia e o fenômeno psicológico.  
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 De qualquer forma, cada fator citado e/ou a soma deles e as relações estabelecidas 

entre estes podem ter contribuído para a pouca adesão dos(as) adolescentes convidados(as) para 

a pesquisa, de forma que não foi possível alcançar nem a metade dos(as) discentes 

matriculados(as) nas duas turmas selecionadas para o estudo. Com efeito, embora o presente 

estudo não tenha se focado em critérios numéricos, acredita-se que a escuta de mais jovens só 

enriqueceriam este trabalho.  

 Ainda assim, com a disponibilidade e partilha de 20 estudantes foi possível 

aproximar-se das experiências e vivências juvenis atuais, bem como evidenciar a complexidade 

da relação da juventude com o mundo do trabalho, que, a partir da década de 70, sofreu 

profundas transformações em suas formas e sentidos, passando ter a flexibilização e a 

precarização como principais marcas do processo produtivo e das relações de trabalho. Todas 

estas transformações, por sua vez, repercutem significativamente na vida dos(as) jovens 

brasileiros(as) que, se comparados(as) com trabalhadores adultos, são majoritariamente “a 

carne mais barata do mercado”, pois são caracterizados(as) pela baixa qualidade, pela 

precariedade dos vínculos empregatícios e por menor remuneração; consequentemente, vão 

parar nos setores informais, comprometendo a escolarização. 

 No entanto, apesar de todas estas mutações, que têm sufocado o trabalho em seu 

sentido ontológico, observou-se que a juventude ainda considera o trabalho como uma categoria 

de alto nível de importância para a (re)construção de seus projetos de vida, embora relacionem 

esta importância não tanto em relação ao trabalho em seu próprio fim, mas o trabalho como um 

meio de garantir a sobrevivência e acesso a um renda. Dessa forma, evidenciou-se contradições 

nas respostas dos(as) participantes sobre os sentidos/significados do trabalho, uma vez que ao 

mesmo tempo que vão do trabalho como uma atividade penosa até mesmo a compreensão do 

“Trabalho” como a atividade distintiva do homem. 

 Como a maioria dos(as) participantes puderam ser caracterizados(as) de baixa 

condição socioeconômica, e tomando como referência outros estudos que também apontam 

para a mesma direção, nesta pesquisa também se observou que jovens da classe pobre tendem 

a priorizar fatores de ordem econômica em suas escolhas, até como uma forma de suprir as 

necessidades sentidas e melhorar suas condições de vida, muitas vezes, precárias e “indignas”. 

Contudo, os(as) participantes da pesquisa também consideraram o compromisso social como 

um elemento importante para a escolha profissional, o que, de certa forma, contraria a ideologia 

capitalista de escolhas estritamente individualistas, visando apenas os ganhos financeiros e 

status, já que o sucesso ou o fracasso, pessoal e/ou profissional, são entendidos exclusivamente 

como uma decisão do indivíduo, cabendo a ele todo bônus ou todo ônus. 
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 Contudo, o estudo aponta também para a necessidade de aprofundamento dos 

resultados obtidos, bem como para a necessidade de outros estudos; assim, pretende-se 

futuramente replicar esta pesquisa, ou então parte dela, com outras turmas, para um 

monitoramento do mapeamento institucional (uma das práticas em Psicologia Escolar), ou 

talvez até mesmo com os egressos dos cursos técnicos. Dessa forma, apesar de todos os desafios 

que marcam a prática da pesquisa, a continuidade de estudos como estes, faz-se necessária. 

 Destacando a relevância do trabalho para a(s) adolescência(s)/juventude(s), seja em 

termos dos benefícios conquistados por meio dele, seja pela preocupação com sua ausência no 

cotidiano (desemprego), foi proposto como resultado prático de todo este trabalho dissertativo 

roteiros para alguns encontros com os(as) jovens, com o objetivo de auxiliar na criação de 

espaços de diálogo e reflexões sobre as vivências e condições juvenis, mas também espera-se 

que possam contribuir para a (re)construção de projetos de vida com autonomia e lucidez, de 

forma que os(as) jovens consigam perceber os elementos que interferem no seu processo de 

escolhas, sem com isso deixar de cultivar seus sonhos, mas também sem deixar de estar 

comprometidos(as) com sua história pessoal e a sua realidade histórica-cultural. 

 Espera-se, assim, que as discussões que foram levantadas possam fortalecer o 

debate sobre o tema, no sentido de compreender as percepções e contradições pessoais e grupais 

dos(as) jovens e possibilitar novos caminhos. Os roteiros propostos como produto deste 

trabalho dissertativo, por sua vez, estão pautados na abordagem Sócio-Histórica e trabalha 

numa perspectiva mais ampla de OP, não restrita somente a determinados grupos ou focada 

somente na escolha profissional. Entretanto, sabe-se que ainda há muito para ser (re)feito, de 

forma que os roteiros são apenas sugestivos, mas oxalá possam promover experiências e 

vivências saudáveis e libertadoras.  

 Portanto, embora o aqui-agora exija uma pausa, ficam os projetos de 

aperfeiçoamentos futuros da obra; afinal, como sabiamente nos fala Paulo Freire, a alegria não 

chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca e, aqui, muito se 

buscou (compreender, analisar, discutir). Agora, parafraseando também o mestre Freire, pode-

se dizer que a boniteza do plantar, embora se almeje os frutos, não está só neles; então, se não 

vierem os frutos, valeu contemplar as flores; se não tiverem flores, valeu a sombra das folhas; 

se não tiverem folhas, valeu a germinação; e se ela também não acontecer, valeu a intenção da 

semente e o gesto de plantar sonhos, projetos e luta por realidades dignas. 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

PARA O RESPONSÁVEL LEGAL E PARTICIPANTES MAIORES DE 18 ANOS 
 

 

  
 

 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO – 

CAMPUS SÃO LUÍS MONTE CASTELO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – 

MESTRADO PROFISSIONAL EM REDE – PROFEPT 
  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
  

Título do Projeto 

RE(ORIENTANDO) PROJETOS DE VIDA DIANTE DAS 

MUTAÇÕES DO MUNDO DO TRABALHO: uma possibilidade de 

intervenção com discentes do Ensino Médio Integrado de uma 

instituição da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica 

em Alcântara – MA 
 

Pesquisadores Responsáveis 

 Álvaro Itaúna Schalcher Pereira – Membro do Corpo de Docentes Permanentes 
do Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (PROFEPT), 

ofertado em Rede Nacional, pela Instituição Associada Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA).  
 

 Rita de Cássia Gomes da Silva – discente do Programa de Pós-Graduação em 
Educação Profissional e Tecnológica – Mestrado Profissional em Rede (PROFEPT), 

pela Instituição Associada IFMA.  
 

Dados dos participantes 

Nome do participante: ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

Data de nascimento: __/__/_____            R.G.: __________________-___ 
 

Responsável legal (quando for o caso): ______________________________________ 

________________________________________        R.G.: __________________-___ 
 

 Você está sendo convidado (a) para participar, como voluntário (a), do projeto de 

pesquisa “RE(ORIENTANDO) PROJETOS DE VIDA DIANTE DAS MUTAÇÕES DO 

MUNDO DO TRABALHO: uma possibilidade de intervenção com discentes do Ensino 

Médio Integrado de uma instituição da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica 

em Alcântara – MA”, de responsabilidade dos pesquisadores Álvaro Itaúna Schalcher 

Pereira e Rita de Cássia Gomes da Silva. 
 

 Leia cuidadosamente as informações seguintes e me pergunte sobre qualquer 

dúvida que você tiver. Após ser esclarecido (a) sobre as informações a seguir, e caso aceite 

fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que consta em duas vias. Uma via 

pertence a você e a outra aos pesquisadores responsáveis. Em caso de recusa, você não sofrerá 

nenhuma penalidade. 
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 Assinando este Termo de Consentimento, estou ciente de que: 
 

1) Esta pesquisa faz parte do Trabalho de Dissertação em Educação Profissional e 

Tecnológica da discente-pesquisadora Rita de Cássia Gomes da Silva e tem como 

objetivo geral: compreender o processo de escolha profissional diante das mutações do 

mundo do trabalho na contemporaneidade e as interferências destas mutações sobre as 

percepções e construções de projetos de vida dos (as) adolescentes. Portanto, este não 

tem nenhum fim lucrativo, mas exclusivamente acadêmico e científico. 
 

2) A minha participação nesta pesquisa consistirá em preencher um protocolo composto 

de dois questionários, a saber: um questionário sociodemográfico (que inclui dados 

pessoais como: idade, sexo, etnia, entre outros, e dados familiares como: onde moro, 

renda familiar, etc.) e um questionário com informações sobre trabalho, projetos de 

vida e perspectivas sobre a escolha profissional. 
    

3) O preenchimento deste protocolo será realizado no IFMA – Campus Alcântara ou será 

enviado em link para preenchimento online, como o discente preferir. Após o 

preenchimento deste, fico sabendo que ainda poderei ser convidado (a) para participar 

de 1 a 3 (um a três) encontros de oficinas de Orientação Profissional, que serão o Produto 

Educacional desta pesquisa. Nestas oficinas, poderão ser feitas algumas fotografias para 

registrar o momento, mas será exclusivamente para as finalidades da pesquisa. 
    

4) O preenchimento destes apresenta riscos mínimos para mim, o que pode vir a ocorrer 

é o desconforto em responder alguma pergunta ou desinteresse ou aborrecimento após 

receber o questionário. Mas são os mesmos riscos de atividades rotineiras como 

conversar, ler, escrever, etc. Por outro lado, os benefícios poderão estender-se desde o 

autoconhecimento, clareza em relação aos fatores que interferem no processo de escolha 

profissional, além de escolhas mais consciente sobre a (s) profissão/profissões e projetos 

de vida. 
 

5) No entanto, caso ocorra algum dano comprovadamente decorrente da minha 

participação neste estudo, previsto ou não no Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, poderei ser indenizado (a) pelo dano, nos termos da Lei, conforme 

especificam a Resolução 466/2012 e a Resolução 510/2016 do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS), resoluções estas que ordenam sobre a ética em pesquisas envolvendo 

seres humanos e as particularidades destas pesquisas na área das Ciências Humanas e 

Sociais. 
 

6) Fui informado (a) e estou ciente de que não há nenhum valor econômico, a receber ou 

a pagar, por minha participação. Portanto, a minha participação será voluntária e não há 

qualquer obrigatoriedade. Estou livre inclusive para me retirar dessa pesquisa, em 

qualquer fase, sem que isso implique em danos, custo ou penalização à minha pessoa. 
 

7) As informações prestadas por mim serão classificadas como confidenciais; meus dados 
pessoais serão mantidos em sigilo e os dados coletados serão utilizados, única e 

exclusivamente, para alcançar os objetivos desta pesquisa. Porém, estou ciente de que, 

ainda que garantido o sigilo da minha identidade e a minha privacidade, os resultados 

gerais deste estudo serão apresentados em defesa pública, podendo ficar disponível para 

download e, eventualmente, poderão ser publicados na literatura científica 

especializada.  
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8) Caso seja do meu interesse, terei à minha disposição os resultados dessa pesquisa, além 

de todas as informações que eu queira saber antes, durante e depois da minha 

participação. 
 

9) Estarei à vontade para pedir esclarecimentos adicionais sobre o estudo e suas 

consequências, bem como para obter qualquer tipo de informação e/ou sugerir críticas, 

em qualquer fase do estudo. Portanto, poderei entrar em contato com a pesquisadora 

responsável (Rita de Cássia Gomes da Silva), sempre que julgar necessário no endereço: 

Rua do Forte, s/n, Centro, Alcântara – MA, CEP: 65.250-000; pelo e-mail: 

rita_godasil@hotmail.com e/ou pelos telefones: (98) 99146-3218/ 98826-4541. 
 

10) Diante de dúvidas e/ou a necessidade de informações, poderei também entrar em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Florence, localizado na Rua Rio 

Branco, nº 216, Bairro: Centro, São Luís – MA, CEP: 65.020-490; telefone: (98)3878-

2139; e-mail: cep@florence.edu.br. 

   

Por favor, rubricar cada página deste termo e assinar a última. 

 

RESPONSÁVEL LEGAL 

 

Eu, _______________________________________________________________________, 

RG nº __________________, responsável legal por _________________________________ 

RG nº ___________________ declaro ter sido informado (a) e ter recebido uma via deste 

Termo. Portanto, concordo com a sua participação, como voluntário, no projeto de pesquisa 

acima descrito. 

 

PARTICIPANTES MAIORES DE 18 ANOS 

     

Eu, _______________________________________________________________________, 

RG nº ___________________________ declaro ter sido informado (a) e ter recebido uma via 

deste Termo. Portanto, concordo em participar como voluntário (a) do projeto de pesquisa 

acima descrito.  

 

 

Alcântara – MA, _____ de ___________________ de _______. 

 

 

_____________________________________________________ 
Nome e Assinatura do Participante ou seu Responsável Legal 

 

 

_____________________________________________ 
Nome e Assinatura do Responsável por obter o Consentimento  
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Já pensou como será o seu futuro profissional? As tuas dúvidas, opiniões e sugestões é 

importante para nós, por isso estamos te convidando para participar da pesquisa 

“RE(ORIENTANDO) PROJETOS DE VIDA DIANTE DAS MUTAÇÕES DO 

MUNDO DO TRABALHO: uma possibilidade de intervenção com discentes do 

Ensino Médio Integrado de uma instituição da Rede Federal de Educação Profissional 

e Tecnológica em Alcântara – MA”. Esta pesquisa é organizada pelo professor Álvaro 

Itaúna Schalcher Pereira e pela estudante-pesquisadora Rita de Cássia Gomes da Silva, 

que participam do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e 

Tecnológica em Rede Nacional (PROFEPT) pelo Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) – Campus São Luís/ Monte Castelo. 
 

APÊNDICE B – TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TALE) PARA 

OS PARTICIPANTES MENORES DE 18 ANOS 

 
 

 

 

 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO – 

CAMPUS SÃO LUÍS MONTE CASTELO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – 

MESTRADO PROFISSIONAL EM REDE – PROFEPT 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta pesquisa acontecerá assim: 

 

1) Você deverá responder a dois questionários: um questionário 

sociodemográfico (que inclui dados pessoais como: idade, sexo, entre outros, 

e dados familiares como: onde moro, renda familiar, etc.) e um questionário 

com informações sobre seus dados escolares, projetos de vida e perspectivas 

sobre a escolha profissional. O preenchimento destes será realizado no IFMA 

– Campus Alcântara ou será enviado em link para preenchimento online, 

como você preferir. 
 

2) Após o preenchimento deste protocolo, fico sabendo que ainda poderei ser 

convidado (a) para participar de 1 a 3 (um a três) encontros de oficinas de 

Orientação Profissional, que serão o produto da pesquisa realizada. A gente 

comunica também que, durante as oficinas, poderá ser feita algumas 

fotografias para registrar o momento, mas será exclusivamente para as 

finalidades da pesquisa. 
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Porém, se em algum momento se sentir incomodado (a), você pode nos procurar e 

dizer o que está sentindo. Se também não quiser mais participar da pesquisa, por 

qualquer motivo, saiba que não haverá problemas, basta nos comunicar ou pedir para 

a sua mãe, pai ou outro responsável falar conosco, pois eles poderão modificar a 

decisão da sua participação se assim o desejar. 

Fique sabendo também que se ocorrer algum dano a você pela sua 

participação nesta pesquisa, mesmo que não prevista neste Termo de 

Assentimento Livre e Esclarecido, você tem direito à assistência e a 

buscar indenização pelo dano, nos termos da Lei, como detalham a 

Resolução 466/2012 e a Resolução 510/2016 do Conselho Nacional 

de Saúde (CNS), resoluções estas que orientam sobre a ética em 

pesquisas envolvendo seres humanos e as particularidades na área 

das Ciências Humanas e Sociais. 
 

Se você tiver alguma dúvida, pode nos perguntar 

pessoalmente, ou, então, você e seu responsável pode entrar em 

contato: 

 

 Endereço: Rua do Forte, s/n, Centro, Alcântara – MA, 

CEP: 65.250-000 

 

 E-mail: rita_godasil@hotmail.com 

 

 

 Telefones: (98) 99146-3218/ 98826-4541. 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Talvez seja a primeira vez que você é convidado (a) para participar de uma 

pesquisa, mas é importante saber que a sua participação apresenta riscos 

mínimos, o que pode vir a ocorrer é o desconforto em responder alguma pergunta 

ou desinteresse ou aborrecimento após receber o questionário. Mas são os 

mesmos riscos de atividades rotineiras como conversar, ler, escrever, etc. Por 

outro lado, participando desta pesquisa, você poderá contribuir para a 

compreensão das mudanças no mundo do trabalho e ajudar você e outros jovens 

a realizar escolhas mais conscientes sobre a (s) profissão/profissões e projetos de 

vida futuramente. 
 

 Você poderá também entrar em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa do Instituto Florence: 
 

 Endereço: Rua Rio Branco, nº 216, Bairro: Centro, São Luís – 

MA, CEP: 65.020-490 
 

 E-mail: cep@florence.edu.br.   

 

 Telefones: (98) 3878-2139 
  

 

mailto:rita_godasil@hotmail.com
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O meu nome é ___________________________________________________, 

fui informado (a) dos objetivos do presente estudo de maneira clara e detalhada e 

me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas dúvidas. Sei também que 

a qualquer momento poderei pedir novas informações. Tendo o consentimento do 

meu responsável já assinado, declaro que concordo em participar desse estudo, 

assinando também este Termo de Assentimento, que consta em duas vias. 

Confirmo ainda que recebi uma via deste Termo e a outra via ficou com a 

pesquisadora responsável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alcântara – MA, ____ de ______________ de 20____. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________                    __________________________________________________ 

  Assinatura do(a) Participante Adolescente               Assinatura da Pesquisadora Responsável 
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APÊNDICE D – SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE LIBERAÇÃO DO LOCAL DE 

COLETA DE DADOS 
 

  

 

  
 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO – 

CAMPUS SÃO LUÍS MONTE CASTELO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – 

MESTRADO PROFISSIONAL EM REDE – PROFEPT 

 

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE LIBERAÇÃO DO LOCAL DE COLETA 

DE DADOS 
 

Ao Senhor,  

Professor Dr. Edalton dos Reis Silva 

Diretor Geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – Campus 

Alcântara  
 

Eu, RITA DE CÁSSIA GOMES DA SILVA, CPF 021.251.783 – 03, mestranda 

do Programa de Pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica no Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, Campus São Luís/Monte Castelo, 

pesquisadora responsável pela pesquisa intitulada “(RE)ORIENTANDO PROJETOS DE 

VIDA DIANTE DAS MUTAÇÕES DO MUNDO DO TRABALHO: uma possibilidade de 

intervenção com discentes do Ensino Médio Integrado de uma instituição da Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica em Alcântara – MA”, sob a orientação do Professor 

Doutor Álvaro Itaúna Schalcher Pereira, venho, por meio deste solicitar a autorização 

institucional para a coleta de dados por meio de um questionário junto aos discentes do Curso 

Técnico Integrado ao Ensino Médio do IFMA – Campus Alcântara, com o objetivo de analisar 

os processos de escolhas profissionais destes estudantes, considerando as interferências das 

“mutações” do mundo do trabalho e as suas implicações para seus projetos de vida, bem como 

estruturar um roteiro de oficinas sobre Orientação Profissional, alinhadas às demandas dos 

participantes da pesquisa. Vale ressaltar que a coleta de dados só será iniciada após o parecer 

favorável do Comitê de Ética.  

Contando com a autorização deste Campus, reitero votos de estima e coloco-me à 

disposição para esclarecimento de dúvidas e/ou maiores informações. 
    

São Luís – MA, 14 de outubro de 2019. 
 
 

 
 

 
 

 

Rita de Cássia Gomes da Silva 
Pesquisadora Responsável 

Mestranda do Programa de Pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, Campus São Luís/Monte Castelo 
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APÊNDICE E – DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DOS DADOS 

 
 

 

 

  
 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO – 

CAMPUS SÃO LUÍS MONTE CASTELO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – 

MESTRADO PROFISSIONAL EM REDE – PROFEPT 

 

 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DOS DADOS 

 

 

Mediante o presente documento, eu, RITA DE CÁSSIA GOMES DA SILVA, 

CPF 021.251.783 – 03, mestranda do Programa de Pós-graduação em Educação Profissional e 

Tecnológica no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, Campus 

São Luís/Monte Castelo, responsável pela pesquisa intitulada “RE(ORIENTANDO) 

PROJETOS DE VIDA DIANTE DAS MUTAÇÕES DO MUNDO DO TRABALHO: uma 

possibilidade de intervenção com discentes do Ensino Médio Integrado de uma instituição da 

Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica em Alcântara – MA”, sob a orientação 

do Professor Doutor Álvaro Itaúna Schalcher Pereira, firmo o compromisso de manter a 

confidencialidade sobre os dados coletados, bem como o sigilo das informações pessoais ou 

que possam identificar os participantes da pesquisa, conforme as orientações das Resoluções 

nos 466, de 12 de dezembro de 2012, e 510, de 07 de abril de 2016, do Conselho Nacional de 

Saúde (CNS). 

. 

 

São Luís – MA, 07 de janeiro de 2020. 

 

 

 

RITA DE CÁSSIA GOMES DA SILVA 
021.251.783 – 03  

Pesquisadora Responsável 

Mestranda do Programa de Pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, Campus São Luís/Monte Castelo 

 

 

 



196 

APÊNDICE F – DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE APRESENTAÇÃO DOS 

RESULTADOS 

 

 

  
 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO – 

CAMPUS SÃO LUÍS MONTE CASTELO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA – 

MESTRADO PROFISSIONAL EM REDE – PROFEPT 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 

 

 

Eu, RITA DE CÁSSIA GOMES DA SILVA, CPF 021.251.783 – 03, mestranda 

do Programa de Pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica no Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, Campus São Luís/Monte Castelo, 

pesquisadora responsável pela pesquisa intitulada “(RE)ORIENTANDO PROJETOS DE 

VIDA DIANTE DAS MUTAÇÕES DO MUNDO DO TRABALHO: uma possibilidade de 

intervenção com discentes do Ensino Médio Integrado de uma instituição da Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica em Alcântara – MA”, sob a orientação do Professor 

Doutor Álvaro Itaúna Schalcher Pereira, firmo o compromisso de anexar os resultados da 

pesquisa na Plataforma Brasil e apresentá-los aos participantes, garantindo-se o sigilo relativo 

às suas identidades, conforme determinado pela Norma Operacional n° 001/2013 do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS), alínea c, do dispositivo 3.3.  

Ademais, declaro conhecer e cumprir as orientações e determinações fixadas nas 

Resoluções nos 466, de 12 de dezembro de 2012, e 510, de 07 de abril de 2016, bem como a 

Norma Operacional nº 001/2013, pelo CNS. 

 

São Luís – MA, 07 de janeiro de 2020. 

 

 

 

RITA DE CÁSSIA GOMES DA SILVA 
021.251.783 – 03  

Pesquisadora Responsável 

Mestranda do Programa de Pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, Campus São Luís/Monte Castelo 
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ANEXO I – CARTA DE ANUÊNCIA INSTITUCIONAL 
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ANEXO II – PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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