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Abstract 
 
The emergence of contemporary society relates to profound changes in all spheres of human life. 
Not only the economic and political structures have changed, causing the world to globalize; in 
social scale, such changes meant a shift in a wide range of relations that thread and organize social 
life – political, moral / ethical, interpersonal, etc. This paper concerns the changes that affected the 
young in regard to their relation with the labor market. It identifies key-changes that affect mostly 
the young’s understanding of the labor market and mobilization to enter the workforce, and 
questions naturalized ideologies and legitimate models that frame the development of the individual 
in its psychological, social and political aspects. It argues that through institutionalized relations 
such ideologies and models distort the young’s perception of socio-political reality, and by 
privatizing the means it dissociates the construction of a career from the construction of society. 
Finally, it proposes a new understanding of career planning as a policy to re-articulate professional 
engagement and social change, a set of experiences through which the young can recognize (and 
build) themselves as complete individuals – human, social, political, moral, etc.   
 

 
Introdução 
 

“O envolvimento em causas sociais não é passageiro, limitado à idade, mas parte de nós. O problema dos 
sem teto, sem terra, sem universidade toca a todos quando não se vive numa sociedade justa, inclusive aos 
mais ricos, embora eles não percebam isso”, (...) mudanças sociais vêm da participação política e de 
mudanças de atitude e de pontos de vista cotidianos. Não adianta cuidar só do seu círculo, da própria 
família. Cuidar dos seus até o (Paulo) Maluf faz”. (Marcelo Yuka, músico da banda O Rappa). 1  

 
A proposta de desenvolver uma metodologia de planejamento de vida profissional2 vem 

propiciando reflexões sobre as possibilidades de conjugar as perspectivas de inserção profissional 
dos jovens com as possibilidades de transformação do meio onde se encontram inseridos. Tal 
desenvolvimento, pela natureza do objeto a que se vincula, requer a realização de vivências, 
discussões e produções de saber junto aos jovens, com o propósito de não apenas questionar a 
inserção em si e suas implicações, mas também de buscar alternativas no sentido de conjugá-la com 
projetos de transformação social por meio de diferentes modalidades de participação, isto é, 
diferentes maneiras de agir e empreender por parte dos jovens. Para isso, entende-se o 
empreendedorismo como possibilidade de autonomia e gerenciamento de qualquer tipo de carreira 
(e não algo exclusivo àqueles que pretendem montar o próprio negócio). E, principalmente, 
considera-se que o próprio planejamento da vida profissional, como conjunto de experiências e 
reflexões e processo de tomada de consciência e posição por parte do jovem, é, em si, uma ação.  

A metodologia a que nos referimos acima se estrutura em vivências de grupos de discussão, 
dinâmicas e produções de saber, além de entrevistas e coleta de dados. As atividades organizam-se 
nos seguintes módulos: contextos culturais, sociais e políticos; auto-conhecimento e agentes de 
influência; pensamento projetivo; mercado, pesquisa de setores e cadeias produtivas; e realização e 
ação de intervenção social. Sua primeira aplicação se deu no formato de uma disciplina de 
graduação, introduzida na grade curricular no mês de março de 2003, quando contou com uma 
turma de 28 jovens, entre 19 e 27 anos, de ambos os sexos e de cursos e períodos diversos. 
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Em um dos primeiros encontros, quando se discutiam as profundas transformações da noção 
de emprego e empregabilidade, deparamo-nos com uma reveladora seqüência de questionamentos. 
Tratava-se de um estudante que então cursava o 7o período que, dado o entrosamento que já possuía 
não apenas com a professora, mas também com a turma, sentiu-se absolutamente confortável para 
perguntar: 

Por que os empregos acabaram? Eu sei que vai parecer meio estranho perguntar isso. Mas desde 
quando isso vem acontecendo? Quando eu entrei na faculdade isso já estava assim? O setor 
industrial está tão mal? Eu leio jornal, inclusive o caderno de economia, e não dá para perceber 
que as coisas estejam tão más, desse jeito, a ponto de não se ter mais emprego. Falando sério! 
Não seria isso uma manipulação dos meios de comunicação? 

 
O aluno então finalizou sua fala com um intrigante questionamento, que não tinha um 

caráter de pergunta propriamente, mas sim de uma lamentação: “Por que bem na minha vez?”. 
Essa experiência singular, somada à vivência da docência em turmas multidisciplinares3, 

propiciou-nos uma série de indagações e possibilidades de leituras, que aqui servirão para 
diagramar a maior parte das reflexões – especialmente porque, embora básico, o questionamento 
do estudante não parecia ser algo isolado. Percebia-se, naquela manhã, que a maioria dos 
estudantes aguardava uma resposta. Afinal, “quem” ou “o quê” seria responsável pelo 
desaparecimento misterioso dos empregos? Se fosse uma narrativa de cinema ou telenovela, todos 
estariam aguardando pela revelação do assassino, com algumas desconfianças, é claro, mas 
impossibilitados de aferições precisas. Parece-nos que o mundo da vida, em se tratando do mundo 
das possibilidades de interação produtiva, também se mostra envolto em mistérios, uma vez que é 
vivenciado pelos jovens de maneira dissociada (de seus conteúdos cognitivos e experiências), 
privatizada e, como conseqüência, desmobilizada quanto a possíveis ações de transformação 
do seu quadro atual, como veremos na seqüência. 

Nesse contexto, formula-se então a questão central a este estudo, que consiste na 
investigação de alternativas que promovam a ação do jovem sobre o próprio destino de uma 
maneira integradora e participativa, de tal modo que, pelas diferentes possibilidades de se entender 
a ação, a participação e o empreendedorismo, o jovem possa abarcar em seus projetos de realização 
o compromisso com a transformação da sociedade em que vive. E na sociedade em que vivemos, 
esse compromisso não pode mais estar restrito à ação do Estado, pois, dada a complexidade e a 
urgência em que se apresentam os problemas que enfrentamos, faz com que questões ligadas ao 
exercício da cidadania emirjam de todos os lugares – até mesmo daqueles com os quais 
aparentemente não se vinculava, como no caso da problemática da inserção profissional dos jovens. 

 
Dissociação e privatização: O alarde do “fim do emprego” e outros subprodutos 
 

Investigar as possibilidades de alinhamento das trajetórias de realização profissional dos jovens 
com as necessidades de transformação social faz com que se reflita primeiramente sobre a maneira 
como vem sendo abordada essa questão.  

Num momento em que todas as instâncias da sociedade são atingidas por um movimento de 
instabilidade e fragmentação, o jovem se encontra diante da necessidade de absorver todas as 
transformações e ao mesmo tempo ascender à condição de sujeito-produtivo, lidando com 
mensagens que preconizam o “fim do emprego” – mensagens essas que lhe chegam já esvaziadas 
de contextualização e acabam por construir uma visão limitada ou distorcida a respeito do mercado 
de trabalho e do futuro. 

A dissociação de conteúdos é apontada aqui como uma das características da maneira como 
vem sendo abordada a problemática de inserção produtiva dos jovens. É possível perceber, a partir 
de vivências ligadas ao ensino de graduação, uma dificuldade por parte dos alunos em construir um 

 2



sentido integrador do que é estudado em diferentes disciplinas4 em relação ao que é experimentado 
em suas vivências pessoais. Essa dissociação também tangencia a problemática da inserção 
profissional – como se um profundo distanciamento impedisse os jovens de correlacionarem toda a 
sorte de transformações e conflitos do mundo contemporâneo como fatores que poderiam 
influenciar as suas vidas.  

Pode-se relacionar a dissociação experimentada pelos jovens com a maneira mesma pela 
qual eles são “formados”, isto é, com a estrutura e a forma de condução do processo de ensino. Não 
se trata, aqui, de tecer uma crítica ao sistema de ensino ou à universidade como instituição, mas, 
antes, de relacionar a dissociação com a fragmentação do conhecimento. Morin (2002) sugere que, 
na contemporaneidade, o sistema de ensino, fundado em saberes fragmentados e desarticulados, 
forma sujeitos incapazes ou pouco capazes de desenvolver uma visão complexa que favoreça a 
apreensão das diversas relações e inter-relações que tramam os problemas como causa e efeito. Ele 
argumenta que o “retalhamento das disciplinas torna impossível apreender ‘o que é tecido junto’, 
isto é, o complexo”, e que, por essa razão, “fragmenta os problemas” e “atrofia as possibilidades de 
compreensão e reflexão” (p.14). Morin ressalta que o sistema de ensino apenas reproduz (e reforça) 
a fragmentação, na medida em que ensina a “reduzir o complexo ao simples, isto é, a separar o que 
está ligado; a decompor, e não a recompor; e a eliminar tudo que causa desordens ou contradições 
em nosso entendimento” (p.15). Em tais condições, diz acertadamente Morin, não se estimula nos 
jovens o desenvolvimento das aptidões para “contextualizar os saberes e integrá-los em seus 
conjuntos” (idem).  

Por um lado, tem-se a impressão de que o que é estudado não pode ser internalizado pelo 
jovem como possibilidade de entendimento da sua própria condição de sujeito e, por isso, não vai 
ao encontro das suas expectativas, anseios e dramas. Acaba, sob muitos aspectos, não fazendo 
sentido. Por outro lado, também se aventa que a separação entre o pensar e o agir, sua 
dicotomização em domínios separados, seja também fator gerador dessa dissociação. Pode-se dizer 
que, na contemporaneidade, essa separação se aprofunda à medida que o tempo se torna mais curto 
e aumentam as pressões no sentido do seu melhor aproveitamento pelo sujeito (principalmente o 
sujeito produtivo). Nesse contexto, a dimensão do agir tende a se tornar dominante, restando pouco 
para o pensar e o refletir.  

Embora o presente estudo não pretenda analisar o panorama da complexa sociedade na qual 
vivemos e tampouco as diversas transformações por que passaram os modos e as relações de 
produção, faz-se o registro da relevância dessa reflexão como possibilidade de, também, se repensar 
criticamente a problemática da inserção profissional e do próprio empreendedorismo. Omitir-se em 
face dessa reflexão nada mais faz do que reafirmar a lógica de funcionamento dos sistemas de 
crenças e conhecimentos dominantes na atualidade, naturalizando as ideologias hegemônicas e os 
seus efeitos e fazendo dos sujeitos eternos reféns dos seus movimentos – além de induzir ao 
lamento conformado na forma de questionamentos do tipo: “Que mundo é esse?”, ou “Que mundo é 
esse em que os empregos acabam de repente?”.  

Outra indagação levantada naquele mesmo encontro descrito anteriormente se refere à 
proposição aparentemente privatizada do questionamento “Por que bem na minha vez?”. Esse tipo 
de questionamento, que expressa uma preocupação de ordem pessoal, sugere uma particularização 
da dor, da dúvida e do medo – do infortúnio de, justamente ao chegar ao final da graduação, ser 
notificado de que não terá mais chances de trabalho. Supõe, como efeito, que a seqüência linear de 
acontecimentos, até então mantida em sua vida exemplarmente seriada, sofrerá uma inoportuna 
ruptura. Diante de tal quadro, a pergunta “Por que bem na minha vez?” parece na verdade querer 
saber “Por que justo comigo?” – um questionamento inconformado, que denota um sentimento de 
traição em relação à máxima de que a 
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felicidade de fato não é dada a todos, pois nem todos são competentes o suficiente para alcançá-la, mas se você 
for bom, se você se esforçar, se for inteligente, rápido, agressivo para lutar pelo que quer, o mundo pode ser 
seu, você pode, você tem força e tudo o que quiser verdadeiramente você vai alcançar. (Rodrigues, 2001) 

 
Se o sucesso é privatizado (se você fizer tudo o que se espera pode conseguir), o fracasso 

também o é. Nisso, o jovem vê-se então diante de uma situação extremamente ambivalente, pois, 
segundo o estudante em questão, quando entrou na universidade o quadro não parecia ser este. Ao 
ler os jornais (“mesmo os cadernos de economia”) durante esse tempo não percebeu o que se 
passava, que “as coisas estavam indo tão mal assim”. E, por isso, pensava que poderia passar 
incólume, pois afinal ele fez a sua parte, ou seja, aquilo que era esperado que ele fizesse – estudou, 
se aprimorou, se atualizou.  

De acordo com o pensamento de Bauman (1995) a ambivalência passou da esfera pública à 
privada, não havendo poder terreno algum capaz de erradicá-la, nas palavras do autor. E não apenas 
a ambivalência, como também qualquer outro problema se tornou uma questão pessoal.  

 
Como tantos outros problemas sociais globais, este deve agora ser atacado individualmente e resolvido, se o 
for, com meios privados. A obtenção de clareza de propósito e sentido é uma tarefa individual e uma 
responsabilidade pessoal. O esforço é pessoal. E igualmente o fracasso do esforço. E a culpa pelo fracasso. E a 
conseqüente sensação de culpa. (p. 207) 
 
Entretanto, vem se observando que a construção de trajetórias privadas, que contornam 

obstáculos privados, para chegar ao sucesso também privado, como um sistema de verdades 
produzidas, vem sofrendo rupturas que, com grande eficiência, se tenta abafar por meio de serviços 
especializados. É que o sujeito, para lidar com a ambivalência privatizada, precisa se valer de uma 
série de “suportes artificiais”, necessários “para afastar os riscos de colapso” (Bauman, 1995, 
p.207). Esses suportes podem ser de diversas naturezas, como o conhecimento especialista, que 
veremos mais sobre eles na seção seguinte. 

Como o jovem vivencia o universo das possibilidades de sua inserção profissional de forma 
dissociada e privatizada, não é de se estranhar que também as chances de atuar sobre essa 
perspectiva, no sentido de se idealizar ações de transformação do seu quadro atual, não venham 
se dando de maneira mais integradora e participativa. Não é de se estranhar, pois, que o jovem se 
sinta desmobilizado, incapaz de pensar a sua inserção como parte de um projeto de mudança social, 
impotente para agir e empreender. 

 
Barreiras à integração – destino individual versus destino comum  
 

As alternativas que promovam a ação do jovem sobre o próprio destino e sobre o destino 
da sociedade, sem que sejam consideradas como partes separadas, podem ser entendidas como 
pertencendo a um arranjo democratizante de iniciativas que se pode agrupar sob a categoria de pré-
políticas. Tal concepção demanda uma reflexão sobre as modalidades de vinculação ou ação 
política de onde emerge a participação do jovem. Entende-se que a democracia na 
contemporaneidade não pode mais ser concebida como um espaço reservado apenas à esfera 
institucional de ação, devendo, antes, se aproximar da participação coletiva, como um movimento 
que engloba a institucionalidade ao mesmo tempo em que a ultrapassa. Segundo Costa: 

  
(...) as contribuições democratizantes da sociedade civil não podem ser enxergadas unicamente a 
partir das instâncias institucionais. Suas possibilidades residem precisamente em seu 
“enraizamento” em esferas sociais que são, do ponto de vista institucional, pré-políticas, e é no 
nível de tais órbitas e articulações que os movimentos estabelecem entre estas e as arenas 
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institucionais que podem emergir os impulsos mais promissores para a renovação da democracia. 
(Costa, 2002, p.35) 

 
Argumenta-se, nesse sentido, que o espaço institucional do ensino deve abrir possibilidades 

para que os jovens reflitam sobre as suas próprias possibilidades de ação e participação, valendo-se 
desse espaço, que se entende ser privilegiado, para integrar o pensar ao agir no tocante à sua 
inserção profissional. Torna-se necessário, então, averiguar os elementos que influenciam e 
condicionam as possibilidades de ação e expressão dos jovens. 

 
1. Noção de juventude como um vir-a-ser 
 
A reflexão sobre as alternativas que o jovem tem de vislumbrar na construção do seu futuro 

vincula-se, nesse momento, à problemática do reconhecimento e da percepção das diferenças – 
problemática essa que remete ao entendimento que se teve acerca do desenvolvimento humano 
respaldado na Psicologia da Infância na era moderna, balizado por rígidos marcos etários, 
normativos e universais (Castro, 1996).  

O desenvolvimento humano assim entendido vem propiciando inúmeras incorreções teóricas 
que afetam o entendimento que temos da infância e da juventude. Uma importante incorreção, que 
se correlaciona ao tema em discussão, é a de se oferecer como instrumento de medida e aferição do 
grau de socialização e sucesso das trajetórias humanas, a partir do enquadre desenvolvimentista, 
respaldado em linearidades, ordenamentos e previsões, rumo ao progresso. 

O enquadre desenvolvimentista é difícil de ser contornado pela própria conceituação de 
juventude que enseja. Marcadas por obviedades generalizantes, as vivências dos jovens passam a 
ser reconhecidas de forma quase caricatural como um período de passagem e preparo. Essa forma 
de reconhecimento, apoiada na percepção que reduz a juventude a algo instável, que alterna eventos 
de pujança e arrojo com crises e descaminhos, favorece tendências interpretativas hegemônicas 
como as de revolucionários ou delinqüentes (Iulianelli, 2003). Uma variação dessa última vertente 
costuma caracterizá-la como etapa problemática, em que a imagem dos jovens alcança visibilidade 
por meio das diferentes crises que ele enfrente – crises essas ligadas a drogas, dificuldades 
escolares, afirmações quanto à auto-imagem, indefinições quanto ao futuro profissional, etc. 

A esse entendimento de juventude soma-se ainda a suposição de se tratar de um longo período 
de preparação, onde as ações do jovem são entendidas como um compasso de espera do “vir-a-
ser”: adulto, responsável, sujeito produtivo, etc. Não apenas a juventude, mas também a infância, 
dessa forma, passa a significar “um patamar inicial de acesso à plenitude da condição de portador 
dos direitos universais no próprio processo ontogênico” (Duarte, 2001, p.12). 

A legitimação do construto de juventude como etapa de transição (que pode abranger corpo, 
ideais, afetos, sociabilidades, etc) recebe uma sobrecarga de atenções e expectativas no que se 
refere aos mecanismos de preparação para a vida futura, nela enfatizados. No tocante à questão da 
inserção profissional, boa parte desses mecanismos credita maior peso à formação 
institucionalizada, como via áurea de acesso ao mundo produtivo, ocorrendo muitas vezes a 
exclusão de qualquer alternativa de caminho secundário, mesmo que em nome de oportunidades e 
experimentações. Por um lado, destaca-se o papel que o processo de ensino seriado exerce na 
periodização da preparação do jovem. A trajetória até a idade adulta é concebida em etapas que 
casam com as da formação escolar seriada, em cujo processo as experiências devem ser forjadas e 
agrupadas em precisos escaninhos. Por outro, tem-se que o espaço para a experimentação ficou 
suprimido ou pelo menos muito restrito. Novamente, tangencia-se a problemática do tempo e do 
lidar com o tempo nos dias atuais. A naturalização da noção de aproveitamento do tempo, 
intimamente ligada à da eficácia, que diz respeito a uma orientação para o resultado na apropriação 
da coisa, contribui para o encolhimento do espaço para a experimentação, cujo acesso passa a ser 
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regido pela lógica instrumental. A experimentação desinteressada, significando um agir pela 
curiosidade, uma aceitação de riscos, ou simplesmente um experimentar por experimentar, passa a 
ser entendida como uma perda, ou melhor, como um não-ganho do tempo5. No contexto do 
processo de ensino institucionalizado, os espaços para a experimentação acabam confinados a 
disciplinas instrumentais e laboratoriais, a programas de estágio, etc. – também eles 
compartimentados. Esse confinamento leva não apenas à restrição dos espaços em si, mas à 
construção de uma visão distorcida a respeito da experimentação, que acaba por marginalizá-la no 
processo mesmo de formação, como se experimentar não fizesse parte da construção do 
conhecimento e pudesse ser dissociado do pensar e do agir.6  

A norma passa então a ser a obediência à ordem prescrita das fases e o atendimento dos 
requisitos que cada uma delas encerra – deve-se não apenas seguir as etapas em sua ordem legítima, 
mas experimentar em cada uma delas apenas o que elas individualmente reservam, sem saltos ou 
manobras. Castro diz, a respeito disso, que “a norma teria, assim, além de um caráter descritivo, um 
caráter moral, pois discrimina o ‘bom’ do ‘mau’ caminho a ser percorrido” (Castro, 2001, p.20). 
Assim, construções modulares são apresentadas não apenas elucidando sobre o que acontece, mas 
também pontua o que deve acontecer nessa trajetória.  

A qualidade desse longo período preparação, na maior parte das vezes, encontra-se sob a rígida 
tríade “cuidado, dependência e controle” por parte dos adultos e instituições, orientados pelo 
“sentido progressivo da história individual e coletiva do mundo ocidental” (Castro, 2001, p.21). Em 
função disso, muitas vezes o acesso a vários âmbitos e funções da vida social é postergado ou 
suspenso. Castro chama atenção sobre essa perspectiva de cuidado e zelo dos adultos, quando essa 
se funde numa condição intrínseca de dependência e incapacidade sócio-política. Esse risco de 
indiferenciação, assegurado pela proteção, poderá induzir ao raciocínio de que, uma vez protegidos 
e tutelados pelos adultos, tanto o jovem quanto a criança necessitarão do seu intermédio como 
porta-vozes de suas incursões sócio-políticas (p. 23).  

Entende-se, portanto, que a busca de alternativas ao jovem para pensar projetivamente e agir 
sobre as possibilidades de sua inserção profissional liga-se às questões que envolvem o 
reconhecimento e as diferenças – ou seja, o seu reconhecimento pelo Outro como um sujeito que é e 
não como matéria em transformação, em busca de equilíbrio e estabilidade. 

 
2. Mediações e saídas customizadas para os conflitos 
 

Outro obstáculo à construção de um pensamento integrador, quanto à visão de futuro que os 
jovens possam ter, é a condição privatizada das informações que são disponibilizadas sobre o tema 
da inserção profissional. Falamos anteriormente, a partir das reflexões produzidas por Bauman 
(1995), que para lidar com a ambivalência o sujeito precisa se valer de suportes artificiais, que 
servem de mediadores nessa relação. Esses suportes, diz Bauman, podem ser de diversas naturezas, 
e ele destaca a figura do especialista (talvez o mais privatizado dos suportes). É possível, entretanto, 
incluir os especialistas em algo maior que eles, que os compreende, os sistemas peritos (Giddens, 
1991). Segundo Giddens, os sistemas peritos são “os sistemas de excelência técnica ou competência 
profissional que organizam grandes áreas dos ambientes material e social” (p.35) – sistemas esses 
que integram um tipo de conhecimento que influencia profundamente as nossas vidas, pois eles nos 
atingem não só através dos peritos (os agentes especialistas), mas também das relações e das 
diversas instâncias (institucionais e discursivas) que estruturam e se entrelaçam a esses sistemas. 
Para o estudo em questão, é o caso, pois, de considerar não apenas a figura do especialista enquanto 
detentor do saber privatizado sobre a inserção profissional, mas também a forma como esse saber, 
esse conhecimento é construído e se torna disponível. Requer que se reflita sobre as condições de 
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produção do discurso e o papel das mídias, como uma das instâncias onde os discursos são 
produzidos, reproduzidos e legitimados.  

Michel Foucault (1988, 1987, 1985) legou duas visões complementares e fundamentais 
acerca do discurso – uma, constitutiva, que define o discurso como constitutivo dos objetos de 
conhecimento, dos sujeitos, das relações sociais, das estruturas conceituais e das próprias formas 
sociais de construção e representação do “eu”; e outra, interdependente, que localiza o discurso no 
contínuo das práticas discursivas e desvela as inter-relações que estabelece com outros discursos 
dentro de uma sociedade ou uma comunidade. Em uma visão ou na outra, o discurso é 
essencialmente entendido como uma prática, uma prática social. Nas palavras de Fairclough (2001), 
“o discurso é uma prática, não apenas de representação do mundo, mas de significação do mundo, 
constituindo e construindo o mundo em significado” (p.91).  

Essa concepção afasta-se quase que radicalmente da noção lingüística tradicional que se tem 
do discurso e, por isso, tem várias implicações. Assumir que o discurso é uma forma de ação tanto 
quanto de representação implica uma concepção da linguagem como algo não transparente e da 
comunicação, como um espaço ou uma instância onde ocorre, de fato, uma disputa de posições, 
uma luta por poder7. Implica, pois, no reconhecimento do conteúdo ideológico da linguagem e do 
discurso, e no uso estratégico da comunicação. Em outra perspectiva, entender o discurso como 
prática social implica em reconhecer que discurso e estrutura social existem em relação dialética e 
que o discurso contribui para a constituição de todas as dimensões da estrutura social. Sobre isso, 
diz Fairclough que 

 
o discurso é moldado e restringido pela estrutura social no sentido mais amplo e em todos os níveis (...) O 
discurso contribui para a constituição de todas as dimensões da estrutura social que, direta ou indiretamente, o 
moldam e o restringem: suas próprias normas e convenções, como também relações, identidades e instituições 
que lhe são subjacentes. (2001, p. 91) 
 
Sendo o discurso constitutivo dos sujeitos e da estrutura social, ao mesmo tempo em que é 

por eles constituído, tem-se que ele contribui para a construção das identidades sociais / dos sujeitos 
sociais, das relações sociais estabelecidas entre esses sujeitos e dos sistemas de conhecimento e 
crença. E, como prática social, pode ter diversas orientações – econômica, política, ideológica – e 
estar implicado em uma ou todas elas, mas não se reduzindo a nenhuma. Não se trata, pois, de 
atribuir valores inerentes a discursos específicos, mas antes de reconhecer que nenhum discurso é 
transparente ou desprovido de um ponto de vista ou ainda vazio de representações de mundo. E 
isso é totalmente válido para os discursos que tangenciam a temática da inserção profissional.  

Quanto ao papel das diferentes mídias, este é fundamental, e não apenas na construção e 
reprodução dos discursos especialistas da inserção profissional, mas do Discurso como um todo, 
dado o papel de mediador cada vez maior que assumem na construção do social. Boa parte dos 
jovens passa a se entender e entender as suas possibilidades de adentrarem ao mercado de trabalho 
por meio dos veículos jornalísticos – jornais, revistas e outras publicações. É preciso reconhecer a 
não transparência dos veículos, por dois motivos básicos. Primeiro, como empresas capitalistas que 
são em sua larga maioria, os veículos midiáticos estão sujeitos a planos estratégicos de expansão 
contínua (rumo ao progresso) e aos imperativos do mercado. Segundo, enquanto veículos de 
comunicação, obedecem a linhas editoriais que, implícita ou explicitamente, assumem determinados 
pontos e vista e alinham-se ideologicamente a grupos de poder. Em ambas as perspectivas, os 
veículos tendem para algum lado (como os discursos que produzem sobre os mais variados temas), 
e essa tendência traduz-se em critérios de seleção e hierarquização de conteúdos e de 
representações. Nesse sentido, se os veículos jornalísticos apresentam-se para os jovens como 
espaço privilegiado de atualização sobre o mercado de trabalho, é de esperar que, neles, esses 
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leitores específicos encontrem determinadas construções acerca do que os aguarda 
profissionalmente. 

Descobrem, pois, que ser jovem é “possuir entre 16 e 24 anos”, que fazem parte de uma 
“massa equivalente a 20% da população economicamente ativa; que representam um quinto da 
força produtiva, mas que concentram mais de dois quintos dos desempregados”. E das mais 
variadas formas lhes é dito que agora “ficou mais difícil!!! A porta do mercado de trabalho nunca 
foi tão estreita para os jovens”, e podem então descobrir “o que é preciso para aumentar [as] 
chances de conquistar um lugar ao sol” (“Mercado de trabalho para jovens”, Revista Veja, edição 
de junho de 2003).  

Não é a proposta desse estudo uma análise detalhada do papel dos meios de comunicação 
sobre essa questão8, e tampouco do enorme contingente de especialistas que atuam nessa área, com 
os seus receituários e produtos voltados para a cruzada de orientar os jovens sobre “o que fazer” 
privadamente para driblar, com maior autonomia e destreza, a irrefutável constatação de que “não 
há mais emprego”. Entretanto, cumpre refletir sobre essas abordagens quando desprovidas de 
qualquer análise crítica do que as tenha motivado e do que, no campo da ação social, poderia ser 
feito como possibilidade de localização produtiva dos jovens. Cumpre considerar, pois, que os 
meios que veiculam informações e interpretam o futuro como algo já dado e obscuro sugerem não 
restar muitas alternativas aos jovens e tornam promissores os mapas e manuais de sobrevivência 
(como suportes artificiais para lidar com ambivalência) sobre a forma do melhor caminho para o 
sucesso. 

As possibilidades de interação humana, no delineamento do futuro profissional dos jovens, 
tornam-se ainda mais difíceis quando a premissa “não tem mais empregos” se faz acompanhar 
daquela que afirma “só para alguns”. Novamente, verifica-se a manifestação da condição 
privatizada que se apresenta a inserção do jovem. Intensifica-se aqui a mobilização das ações no 
plano da performance individual por parte do jovem pelo temor de passar a compor as estatísticas 
de desemprego. Faz justamente parte dessa mobilização o consumo do conhecimento especialista 
privatizado – das consultorias especializadas, dos manuais e publicações especializadas, da 
educação formal continuada – que levará os jovens a buscarem transformações no sentido de 
atenderem às demandas do mercado (ainda que isso se faça por meio de uma orientação 
extremamente ambígua e particularizada, gerando na maior parte das vezes mais confusão e 
desconforto). 

 
Chega a ser irônico. O jovem estuda cada vez mais, às vezes cursa a segunda faculdade, faz MBA, fala o 
terceiro idioma, mas na hora da contratação o recrutador quer saber se ele possui aquelas mesmas 
virtudes que a professora valorizava no jardim-de-infância: criatividade, espírito de liderança, iniciativa, 
capacidade de trabalhar em grupo, equilíbrio para lidar com a adversidade, inclinação para desafiar as 
regras e integridade pessoal. Não importa se o recém-formado é candidato a um emprego ou se tem 
planos de montar o próprio negócio. O mercado de trabalho passou a julgar sua probabilidade de sucesso 
principalmente por meio das chamadas características pessoais. Entre elas, o espírito empreendedor é a 
mais valiosa. Por empreendedor, entenda-se o camarada que prefere o risco do negócio próprio ao 
conforto do emprego seguro. Na empresa, é aquele que ousa, que funciona como o motor propulsor do 
departamento onde trabalha ou da companhia inteira. (“Mercado de trabalho para jovens”, revista Veja, 
edição de junho de 2003). 
 
Muitas vezes a mobilização do jovem para a performance se faz a partir de um apelo 

individual que recorre preponderantemente à idéia de competição – competição essa que é uma 
reverberação da própria lógica com que o sistema capitalístico contemporâneo opera, onde “os 
valores da empresa devem ser assimilados como valores do próprio sujeito” (Rodrigues, 2001), de 
tal forma que a competição que se impõe entre as empresas se amplie para abarcar também os 
sujeitos produtivos. Vale observar que não existem vencedores absolutos, nem posições cativas ou 
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estáveis no contexto dessa competição, pois essa existe para que se atinjam os níveis de 
produtividade desejados. Assim novos e comprometidos tratados de economia e administração são 
lançados periodicamente, todos atestando de diferentes maneiras que a competitividade é um dos 
principais combustíveis do desenvolvimento.  

Nota-se aqui a necessidade de encarar a realidade dos jovens de hoje de maneira mais 
abrangente, e não de forma avulsa e dissociada como reação aos acontecimentos, nem como 
mediação customizada pela venda/consumo de saídas estratégicas. Novas modalidades de inserção 
devem ser pensadas com base na cooperação, orientadas dessa forma por visões compartilhadas. 

 
3. Distanciamento político e desinteresse 
 
A necessidade de uma reflexão abrangente sobre a realidade dos jovens, no que se refere à 

localização e assentamento produtivos, com perspectivas de transformações do seu entorno, passa 
necessariamente pela análise das possibilidades de ação e expressão de que dispõem, o que 
equivaleria a se dizer, pelos modos possíveis de se estimular e garantir uma participação e 
intervenção dentro de um viés político, a busca de modalidades de participação para além do voto e 
do associativismo juvenil (modalidades tradicionais de participação). Ou seja, uma participação que 
não se deixe embotar pela passividade decorrente da contínua despolitização da sociedade civil, mas 
que se fizesse por diferentes canais de conectividade, baseados no interesse e na conseqüente 
aproximação dos jovens das questões que lhe dizem respeito. 

Na pesquisa realizada em 2003 pelo Núcleo de Opinião Pública (NOP) da Fundação Perseu 
Abramo (FPA), junto aos jovens (15 e 24 anos) residentes nas nove regiões metropolitanas do país e 
Distrito Federal, o assunto política aparece como um tema distante e sem correlação com outros 
temas do interesse dos jovens. A pergunta aberta “Quais os assuntos que mais lhe interessam 
atualmente?” teve respostas múltiplas e espontâneas, concentradas em temas ligados a emprego 
(37%), educação (30%), cultura e lazer (27%), família (25%), relacionamentos/amizades (22%) e 
esportes (20%). Já a política aparece em 7o lugar, citada por 11%, se aproximando de temas 
relacionados a saúde (10%), economia (9%) e segurança/violência (9%).  

Observa-se que o tema do emprego concentra fortemente o interesse dos jovens, o mesmo não 
ocorrendo com a política e a economia, por exemplo, sugerindo que o tema do emprego seja 
entendido de forma dissociada das problemáticas que o envolvem.  

De acordo com Venturi e Abramo (2004), que analisaram a pesquisa, o entendimento da 
política como algo de interesse secundário foi confirmada pelos jovens. Quando questionados sobre 
o tema que “têm mais interesse pessoal”, os jovens atribuíram à política a 8o posição em dez temas 
sugeridos. Já quando questionados sobre os temas “que mais gostariam de discutir com seus/as 
amigos/as”, atribuíram à política o último lugar (9º), junto com ecologia. Além disso, apenas 23% a 
apontaram como o tema “que mais gostariam de discutir com seus pais ou responsáveis”. 

A hipótese de alienação, comumente relacionada com o comportamento dos jovens, foi, 
entretanto, descartada pelos autores. Para eles, os jovens considerarem a política algo de interesse 
secundário não significa que eles não lhe atribuam importância. A maioria, 48%, a considera um 
dos temas “mais importantes para serem discutidos pela sociedade”, o que a posiciona em 1o lugar 
da lista, junto com desigualdade social e pobreza (45%). Outra sinalização nesse sentido vem do 
reconhecimento, por parte de 66% dos entrevistados, de que a política de fato influencia suas vidas. 
Quando perguntados sobre o porquê da não ou da pouca importância da política, a maioria a 
atribuiu aos fatos de “não cumprem nada do que dizem/ não resolvem nada” (38%), “são todos 
corruptos/ ladrões” (27%), o que demonstra uma confusão entre a política e os políticos – ou seja, 
uma associação direta entre o sistema e seus agentes. 
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Por outro lado, esse quadro sugere que, embora reconheçam a relevância social do tema, os 
jovens não entendem a política como algo que lhes diga respeito pessoal e diretamente – como se 
estivessem “fora do sistema” ou esse não os compreendesse. Quando a pergunta sobre a influência é 
invertida – ou seja, quando questionados sobre o grau de influência que eles exercem sobre a 
política – mais da metade, ou 56%, responde não acreditar ter qualquer influência, contra 39% que 
crêem exercer alguma. Parece-nos que a forma predominante de se fazer política no país não 
reconhece os jovens como interlocutores legítimos, ou, ao contrário, que os jovens não se 
reconhecem como interlocutores legítimos nas formas de se fazer política no país. Tem-se, aqui, 
uma brecha para a reflexão sobre as modalidades de participação do jovem que, a nosso ver, se 
vinculam diretamente à busca de alternativas para a sua inserção profissional enquanto sujeito 
produtivo. 

 
Possibilidades de participação 
 

O questionamento sobre o interesse e a participação dos jovens brasileiros na vida social vem 
pautando estudos que, de uma forma geral, apontam para o papel secundário da política, quanto ao 
reconhecimento do seu valor ou como possibilidade de orientação de suas ações coletivas (Schmidt, 
2001; Abramo e Venturi, 2000). Análises iniciais a esse respeito, que não se restringem ao Brasil, 
sugerem uma crise de participação dos jovens das décadas de 1980-90, e que repercute ainda na 
juventude de hoje, traduzida a princípio como uma “despolitização” das populações juvenis. Essas 
análises podem conduzir a suposições como a de que os jovens dessas décadas seriam mais 
“alienados” do que os das gerações anteriores, ao se tomar como parâmetro a mobilização dos anos 
1960 e 709, ou a de que estaríamos diante de processos cíclicos ou mesmo de novas formatações nos 
relacionamentos das jovens gerações com as instituições sociais e políticas (Oesterreich, 2001; 
Balardini, 2000; Laguna, 2000).  

Carrano (2003), ao analisar o envolvimento político dos jovens brasileiros, concorda que a 
maioria emita sinais da negação frente às formas tradicionais de participação, como filiação a 
partidos, sindicatos e organizações estudantis. Entretanto, Carrano percebe esse afastamento não 
como um traço típico da juventude, uma vez que afirma ser extensivo ao conjunto da sociedade. “A 
negação é acentuada principalmente quando as instituições reiteram velhos vícios éticos e 
organizacionais de clientelismo e burocratização”. Observa, porém, que ações coletivas juvenis 
deixam de ser notadas ou valorizadas devido ao caráter descontínuo, tópico e muito freqüentemente 
desprovido de ideologias facilmente reconhecidas – esquerda e direita, por exemplo – do qual se 
revestem. Para Carrano os jovens são:  

 
simultaneamente espelho e reflexo das sociedades. A tentativa de perceber o comportamento político dos 
jovens pode ser uma forma de predizer se o futuro da sociedade se dirige para quadros de reprodução ou 
renovação das presentes dificuldades, no que diz respeito à cidadania política de expressiva maioria da 
população. 
 

A tentativa de se investigar novas possibilidades de participação dos jovens que contemplem as 
diferenças – sua singularidade histórica e geracional – não apenas abre frentes para o entendimento 
das suas condições de subjetivação (da construção de sua identidade e sua subjetividade), mas 
também amplia a capacidade de compreensão da realidade social que nos atravessa. Se, em termos 
de juventude, as generalizações não vêm trazendo grandes contribuições, se os jovens brasileiros, 
como um todo, não podem ser retratados pelo longo período de preparação, ou pela exigência da 
formação institucionalizada, ou pela audácia e rebeldia, existe um ponto que atinge a todos 
igualmente: a precariedade das agendas que evocam ou reconhecem diferentes formas de 
participação jovem, notadamente quanto às questões referentes à construção do seu futuro. Quando 
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as formas tradicionais de se fazer política não incluem a reflexão sobre a subjetivação política na 
juventude, que linhas de fuga poderiam ser alternativas? 

 
1. “Por quê” se inserir versus “como” se inserir produtivamente: formas de participação 
 
A tentativa de se pensar novas formas de participação e inclusão dos jovens deve partir do 

princípio de que estes possuem a capacidade política de um cidadão. E ser cidadão, nesse contexto, 
entretanto, não se relaciona à conceituação de uma cidadania passiva, assegurada apenas por 
retóricas, onde os jovens despontam como sujeitos  de direitos10, dado que pertencentes a um 
determinado Estado-nação. Não significa tampouco apenas desfrutar de um bem-estar adquirido, 
mas evoca a participação constante na re-significação e construção desse bem-estar. Essa 
participação deve levar em conta as diferenças entre adultos e jovens e ser, por isso, entendida em 
termos processuais e relacionais (p.28), como sugere Castro11, pois o “sujeito-jovem” emerge da 
sua capacidade para ação e não de atributos fixos ou competências esperadas.  

Os novos pontos referenciais que passam a ser considerados para o entendimento da ação 
humana, nesse estudo, permitem se atribuir um novo significado para o processo de inserção 
produtiva do jovem (como também ao próprio empreender). O conceito de ação enquanto 
simbolização crítica do sujeito humano que é adotado por Castro (2001) proporciona elementos 
para ampliar e renovar o entendimento do papel de sujeito produtivo dos jovens, em consonância 
com as possibilidades de interferência na realidade em que se insere. Castro apóia-se nas teorias de 
Max Weber, Hannah Arendt e A. Giddens para a investigação da dimensão social da ação. A autora 
sugere que, na ação social, é fundamental que haja um sentido subjetivo referencial, “que é 
garantido pela relação que o agente estabelece entre seu agir e o outro, ou os outros sujeitos 
humanos, presentes ou ausentes” (2001:31). Esse sentido referencial denota que toda e qualquer 
ação possui uma dimensão coletiva e uma prerrogativa relacional que a situam e a enredam em 
“processos mais amplos que a antecedem” e nos quais se encontra “inexoravelmente subsumida” 
(Weber, 1969, apud Castro, 2001, p.31). Essa dimensão social é também sugerida por Giddens 
(1979, 1982), para quem “a ação humana encontra-se totalmente enredada nas condições que a 
produzem e, que, ao mesmo tempo, a constituem de forma que a emergência só pode ser 
compreendida quando situada dentro das práticas sociais que a tornam possível” (p.31). 

Percebe-se, com isso, que o sentido do agir não está determinado a priori, sendo, portanto, 
processual e contingente. Todos são iguais na capacidade de agir. As circunstâncias em que se dá 
essa ação, mais do que os atributos individuais do sujeito agente, determinam o sentido que se 
atribuir a esse agir. Não se mostra tão relevante, assim, investigar unicamente as características 
topológicas que definem ou modelam a ação de empreender, como se essa se desse isoladamente 
das circunstâncias de sua realização. Tampouco faz sentido, nesse contexto, o treinamento de 
habilidades como um fomento artificial, dissociado, desenergizado, desses atributos mesmos.  

Inserir-se profissionalmente pode, então, ser entendido como uma ação, mas somente à 
medida que o jovem é levado a um questionamento crítico sobre o “por quê” se inserir 
profissionalmente e não apenas o “como” se inserir. Esse “por quê” se inserir supõe a descoberta 
da causa pessoal como principal motivação das ações subseqüentes. E essa causa será 
potencializada quanto mais puder conjugar e refletir as perspectivas e as necessidades de 
transformação do meio do qual os jovens fazem parte. 

O planejamento da inserção produtiva deve ser entendido como uma ação e esta, como ponto 
de desencadeamento de interações humanas. Esse aspecto compatibiliza em essência com a 
proposta do ensino em qualquer nível de atuação, notadamente o universo acadêmico para onde se 
direcionam boa parte das análises aqui levantadas, uma vez que a busca por novos referenciais de 
ação entre os sujeitos se faz na dependência da criação de ambiências propícias e espaços em que se 
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possa dar início a um movimento “que por sua vez colocará em movimento outras ações, ampliando 
infinitamente os efeitos de outras ações, enfim, de participar da vida, do trabalho e da convivência 
com o outro” (Castro, 2001, p.34). Em suma, tornam-se necessários espaços que favoreçam e 
oportunizem novas formas de expressão e envolvimento entre jovens e adultos, alunos e 
professores, pais e filhos etc. 

Sugere-se dessa maneira que a ação dos jovens, ao levar em conta o agir coletivo e sendo por 
ele determinada, constrói o sentido da sua localização produtiva de maneira processual, e que o 
planejamento da vida profissional deve atentar para esse fato, integrando as faculdades do agir e 
pensar propiciando não apenas a construção de si, mas também do mundo e da cultura.  

A participação do jovem por meio da ação de planejar não se refere, assim, a uma roteirização 
exaustiva, seqüencial e estrategicamente estipulada da sua inserção profissional. Refere-se muito 
mais a ações de análise, reflexão e contextualização, que promovam: 

- o entendimento do contexto sócio-político em que o jovem se insere, seus macro-movimentos 
e as reverberações que produzem, de forma que o jovem possa se localizar no mundo e na 
sociedade, reconhecendo-se como sujeito e agente nas diferentes esferas de atuação; 

- a percepção das redes de interinfluências nas quais se encontra enredado, de modo que possa 
distinguir as diversas forças (de naturezas variadas) que produzem efeitos sobre suas vidas e as 
diversas possibilidades de autoria no processo de construção de si e do mundo; 

- a participação e a criação de ambiências para se compartilhar os planos futuros, no sentido de 
fazer da universidade em espaço para a interlocução e a experimentação; 

 - a geração de alternativas ao modelo de sucesso privatizado, para refletir sobre as modalidades 
de participação e favorecer a construção de uma visão compartilhada sobre o futuro; e 

 - o estudo dos setores de produção e das cadeias produtivas nos quais os jovens podem se 
inserir, de modo a contribuir para a sua localização na sociedade e no conjunto das relações sociais 
e de trabalho.  

As ações implementadas pelos jovens (como por qualquer outro grupo) mesmo que no plano de 
“dar início”, planejar ou idealizar algo, estão condicionadas por diferentes tensões – já vimos até 
aqui como as questões impostas ao reconhecimento do jovem como sujeito produtivo e as 
diferenças no acesso aos processos democráticos que as afetam.  

Numa concepção de democracia como a de um processo contínuo, como a proposta por Santos 
(2002), pode-se identificar na atualização contínua dos conteúdos – que são (re)definidos nos 
processos reflexivos de tradução face ao lócus onde tal concepção de organização é discutida e 
experienciada – uma possibilidade de transformação nas formas de ação do jovem. Essa concepção 
de democracia favorece uma maior aproximação dos jovens em relação à participação social e à 
discussão dos aspectos políticos que envolve, na medida em que abre para a possibilidade de novos 
conteúdos e formas de se pensar e discutir a organização da sociedade e a formação de seus 
vínculos, ao mesmo tempo em que é reflexiva, no sentido dado por Giddens (1991). 

Arendt (1995) também contribui para esse novo arranjo, ao teorizar sobre a perspectiva do 
discurso e da ação estarem intimamente vinculados, contrariando toda uma tradição cultural que 
tente dicotomizá-los. A perspectiva de Arendt aproxima-se muito da de Fairclough (2001, 2003), 
ambas relacionando a ação à produção do discurso, ou melhor, reconhecendo na produção do 
discurso uma forma de ação. Entender o discurso como ação permite vislumbrar uma gama 
ampliada de formas de interação e autoria, favorecendo sobremaneira a participação e o 
reconhecimento do jovem. Além disso, por meio da narrativa, o sujeito (o contador) não apenas se 
reconhece como também se remete a uma comunidade de códigos e signos (o discurso localiza o 
sujeito-enunciador em uma dada comunidade e é parte de sua construção de si, alem de lhe conferir 
pertencimento). Ao re-evocar a história de sua comunidade, o sujeito se localiza e re-significa.  

 12



Young (1996) também apresenta uma importante contribuição na redefinição de uma 
democracia que possa abarcar a questão da participação dos jovens. A partir de uma leitura crítica 
dos modelos de democracia por interesse e democracia deliberativa, Young propõe um outro, a 
democracia comunicativa. Enquanto naqueles a orientação do processo democrático se dá, 
respectivamente, para a expressão de preferências e demandas (consubstanciada no voto como meio 
privilegiado) e para a construção de consenso por meio da deliberação (que se traduz na competição 
entre discursos ou pontos de vista pela tomada da posição dominante), no modelo comunicativo 
proposto por Young o processo democrático deve orientar-se para a compreensão e a aceitação das 
diferenças, para a interlocução e a troca entre os sujeitos. Na democracia por interesse existe uma 
compreensão privatizada do processo político, e o voto apresenta-se como símbolo de um processo 
de tomada de posição ancorado em interesses próprios, num claro encorajamento de uma relação 
consumidor-privatizada com a política. No modelo deliberativo, parte da problemática é suprimida 
por se entender o processo democrático como o de uma argumentação racionalmente fundamentada 
que visa o estabelecimento de um consenso pela força do melhor argumento. A deliberação 
pressupõe, entretanto, que os interlocutores encontram-se em pé de igualdade nos processos 
comunicativos e desfrutam da mesma liberdade para se expressar (como se todos tivessem o mesmo 
quinhão de poder e legitimidade). Esse modelo ignora, portanto, as lutas de poder e as diferenças 
nas posições nas hierarquias sociais em que se encontram os sujeitos (no caso dos jovens, isso é 
facilmente perceptível pelo que vimos até o momento).  

Já no modelo comunicativo que a autora propõe, o reconhecimento da diferença, pelo 
incremento das capacidades de escuta e aprendizagem dos pontos de vistas do Outro, favorecem a 
transformação das idéias por meio do aprendizado. Young ressalta que o fundamental no processo 
democrático é a construção não de um consenso público, mas de um entendimento coletivo por 
meio da revisão dos pontos de vista e de mudanças de posição por parte dos sujeitos (o que envolve, 
necessariamente, a escuta, a reflexão e a negociação). Para isso, é imprescindível que se reconheça 
que todos têm direito à fala, se construam coletivamente as normas de participação e se estabeleça o 
respeito mútuo entre os sujeitos. Somente nessas condições pode se dar o que Young chama de 
“interação comunicativa” (p.377), por meio da qual o sujeito procura encontrar e reconhecer 
diferenças de significado e de posições sociais nas necessidades apresentadas pelo outro, dos quais 
o sujeito-ouvinte não compartilha. 

Nesse sentido, se entendemos o planejamento de vida como a construção de um discurso que é 
ação e necessariamente se realiza na interlocução com o outro, através da escuta, da reflexão, da 
negociação, da troca de experiências, então novas formas de participação dos sujeitos na tessitura 
desse discurso são, sim, possíveis. O exercício da cidadania e a participação democrática vinculados 
à reflexão sobre a inserção produtiva dos jovens proposta, neste estudo, justificam-se, pois, na 
afirmação de que o “sujeito-jovem” emerge da sua capacidade para ação e não de atributos fixos 
ou competências esperadas, na sugestão de que essa capacidade não é algo dado e nem vai assumir 
uma forma final e acabada. É, antes, algo a ser construído em todas as oportunidades e 
relacionamentos cotidianos, tendo especialmente nas interações comunicativas a chance de um 
excelente condutor e campo de ação. 

 
Conclusão 

 
A proposta deste estudo, ao correlacionar formas de pensar a inserção profissional dos jovens 

alinhadas às perspectivas de transformação do social, abarcou diferentes maneiras de se reconhecer 
e suscitar a participação juvenil. Partiu, para isso, de uma concepção da inserção profissional como 
uma ação, uma prática de construção de sentido, onde o para quê e o por quê se inserir se 
sobrepõem ao como se inserir profissionalmente. 
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A motivação dessa proposta – e do alinhamento de perspectivas entre inserção e transformação 
social – veio da constatação mesma de como a questão da localização profissional dos jovens e a 
possibilidade de empreender, vêm sendo abordada, normalmente com os seus holofotes 
direcionados para a sentença que prevê o “fim do emprego”, como uma mensagem esvaziada de 
sentido e chances de posicionamento por parte dos jovens. É assim dissociada essa experiência, 
pois se dá desarticulada de outros conteúdos, descontextualizada e isolada das inúmeras relações e 
inter-relações que a produziram e a transformam.  É privatizada, na medida em que cabe ao sujeito 
individualmente lidar com o risco e a ambivalência, buscando nos diversos suportes – na educação 
formal, nas mídias, nos especialistas, nos manuais – a auto-ajuda necessária para se relacionar com 
a contingência e a incerteza.  

Em tais circunstâncias o jovem se vê diante da problemática de ascender à condição de sujeito 
produtivo, tendo de absorver e lidar com todas as transformações que marcam o mundo 
contemporâneo, dispondo, entretanto, de possibilidades de mobilização que, se não estão 
ultrapassadas, contribuem para distanciá-lo das formas concretas de participação e mobilização 
política – como se as perspectivas de ação e intervenção no mundo que tais possibilidades ensejam 
acabem por limitar seu campo de visão, que nada apreende além de um tênue e viciado ângulo no 
qual equivocadamente se posicionou. 

A idéia de se conceber a inserção profissional como prática de significação, aliada ao 
incremento das possibilidades de ação, faz com que o posicionamento do jovem diante das 
possibilidades de construção do seu futuro seja questionado. Esse questionamento se impõe como 
tarefa a todos, especialmente nas relações pedagógicas junto aos jovens. O planejamento da 
inserção profissional deve propiciar ao jovem uma tomada de consciência e de posição, por meio da 
construção discursiva de si, que inclui o reconhecimento das diferenças em meio a incertezas, 
tensões e riscos. E, na medida em que o planejamento, enquanto ação, se construa necessariamente 
por meio da interlocução, da experimentação e da interação, ele favorece o desenvolvimento ou o 
incremento dos mecanismos de escuta, expressão e participação dos jovens. 

Acredita-se que, por meio da vivência concreta e sistematizada dos conflitos e anseios dos 
jovens quando confrontados com os impasses sociais, seja possível fazer das experiências de 
aprendizagem exercícios de cidadania para novos cursos de ação. 

 
Notas  

 
1 Em tom de uma convocatória, o músico Marcelo Yuka, da banda O Rappa, expôs as suas idéias no 1º Encontro 
Nacional de Estudantes e Jovens por Trabalho, Educação e Reforma Agrária – Debater para quê? O músico compôs a 
mesa “Cultura e Juventude” do evento, que teve como temática geral a importância da juventude assumir o seu papel e 
unir-se em sua diversidade, e o propósito de possibilitar a participação e o diálogo das várias “juventudes” brasileiras 
por uma nova sociedade. O 1º ENETERRA, se realizou do dia 2 a 4 de julho 2004 na Universidade Federal Fluminense, 
em Niterói –RJ. A referência ao político paulista se fez em função dos seus envolvimentos em casos de corrupção.  
(www.eneterra.uft.edu.br) 
2 A metodologia está sendo desenvolvida por Korman Dib como parte de seu doutoramento no Instituto de Psicologia 
da UFRJ, sob a orientação da Prof. Lucia Rabello de Castro, e faz parte do programa da disciplina de Planejamento da 
Vida Profissional, oferecida pelo Departamento de Comunicação da PUC-Rio, além de compor o elenco de disciplinas 
da Formação de Empreendedorismo da PUC-Rio. 
3 Korman Dib possui experiência como docente de disciplinas de Comunicação Social dede 1987 e como docente e 
coordenadora da Formação de Empreendedorismo da PUC-Rio, onde disciplinas são oferecidas a alunos de todos os 
departamentos, com o enfoque de oportunizar uma inserção profissional por meio do empreendedorismo. A Formação 
envolve 18 professores de diferentes departamentos e formações, que lecionam em 14 disciplinas de 
empreendedorismo, para uma média de 700 alunos por semestre. 
4 Embora os programas de estudos de algumas disciplinas de diferentes graduações - com as suas respectivas ementas, 
bibliografias e professores preparados - contemplem os macros processos mundiais (ou mesmo locais), que de alguma 
maneira sub-determinam o problema da inserção profissional, parece que isso não é internalizado dessa forma.  
 

http://www.eneterra.uft.edu.br/
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5 No paradigma desenvolvimentista e dominante, fazem-se aos jovens concessões quanto às experimentações por conta 
de sua condição de “sujeitos em formação”. Mesmo assim, tais concessões não parecem afrouxar os limites que 
confinam as experimentações. 
6 Ao mesmo tempo, a falta de experimentação é encarada tanto “pelo mercado” quanto pelo próprio jovem como 
barreira à sua inserção. 
7 “O discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo por que, pelo que 
se luta, o poder do qual nos queremos apoderar” (Foucault, 2002, p.10). 
8 Embora se deva levar em conta a incumbência de alguns veículos (mais alarmista do que analítica) de cumprirem as 
suas linhas e contratos editorias.  Em que boa parte deles contempla as vendas e não necessariamente a promoção de 
ações de interferência e transformação dessa problemática. Limitam-se então a produção de chamadas emblemáticas, 
sendo a principal delas: É o fim do emprego! Claro está, que o entendimento dessa afirmativa como uma sentença, que 
de maneira desarticulada, num determinado dia anuncia que os empregos acabaram, propaga-se numa verdadeira 
biblioteca de recomendações, posicionamentos e “truques”. 
9 Período em que movimentos de jovens, sobretudo estudantes, irromperam com força na cena política desempenhando 
papel importante no combate e resistência aos governos militares. Entretanto Venturi e Abramo (2004) chamam atenção 
para um certo caráter mítico dessa participação como se os jovens dessa época tivessem se envolvido nas mobilizações 
por mudanças em sua totalidade. 
10 Sobre esse aspecto Ricci (2002) chama atenção para o conceito de cidadania e as peculiaridades da cidadania juvenil. 
Quando fundamentado em direitos universais, o conceito de cidadania  - que origina o “ser político” com potencialidade 
de decidir sobre o seu destino e o de sua coletividade -  parece não conviver muito bem com as ambigüidades dos fatos 
referentes ao reconhecimento dos jovens pelo mundo dos adultos. Uma forma de ambigüidade é salientada por 
Calligaris (2000), que chega a correlacionar a juventude como uma moratória, uma vez que mesmo possuindo 
maturidade física e mental os créditos não lhe são atribuídos. 
11 Castro ao analisar a questão da diferença entre adultos e crianças observa que isso não é feito de maneira processual, 
contingencial e relacional, mas consubstanciada na sua positividade de ter ou não determinados atributos previsíveis 
segundo a idade. E apresenta como condição para que o sujeito-criança emirja os seus posicionamentos e atuações nas 
relações assimétricas nas quais se encontra. (2001, p.28) 
 
Sandra Korman Dib é doutoranda do Instituto de Psicologia da UFRJ,  professora do Departamento de Comunicação 
Social e coordenadora do Programa de Formação de Empreendedores da PUC-Rio. skorman@skorman.trix.net  
 
Carolina G. de S. Dias é mestranda do Programa de Pós-graduação em Comunicação e Cultura da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. souzadias@infolink.com.br  
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