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RESUMO 
 
 
Nas últimas décadas, inúmeros fatores macrossociais vêm conduzindo à re-configuração 
das relações entre os indivíduos e o trabalho, transformando os processos de inserção e 
des-inserção no sistema produtivo. Conseqüentemente, se transformam as próprias 
formas de se pensar e interpretar o trabalho, a formação e o futuro profissionais. Este 
estudo investiga a maneira como 565 jovens universitários de estratos médios do Rio de 
Janeiro, em fase de inserção profissional, interpretam a realidade do mundo do trabalho 
e constroem significados sobre o sentido de se inserirem profissionalmente e se 
tornarem sujeitos produtivos, bem como sobre a visão de futuro que dá sustentação a 
seus projetos profissionais.  Utilizou-se um paradigma de pesquisa-ação, cuja 
abordagem empírica constituiu-se de uma intervenção junto a jovens estudantes de duas 
universidades, no âmbito de uma disciplina especificamente criada para se discutir o 
projeto de vida profissional. Entre os principais resultados desse estudo destacam-se a 
desconstrução da idéia de projeto profissional orientada por imperativos de 
racionalização, antecipação e adequação.  O projeto passa a ter algum sentido, se 
entendido como forma de construção, interlocução e representação de desejos de 
realização dos sujeitos num processo que os leva a re-examinarem suas possibilidades e 
limitações, e sua própria posição diante da vida.  A noção de temporalidade que 
fundamenta tal visão é aquela do tempo como algo que se faz em etapas e se estende 
num horizonte não tão longínquo do sujeito, e que deve especialmente fazer sentido 
para ele.  Destaca-se também, como resultado desse estudo, a elaboração de um 
instrumental metodológico que, além de ferramenta de pesquisa, favorece mudanças 
naqueles jovens envolvidos no projeto possibilitando-lhes se re-posicionarem e 
construírem conhecimento sobre o mundo do trabalho por meio da adoção de uma 
narrativa que integra metas profissionais a outras dimensões da vida, viabilizando o 
compartilhamento de visões e projetos pessoais. 
 
Palavras-chave: Projeto profissional – juventude - subjetividade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
 
In the last decades, innumerable macro social factors have led to the re-configuration of 
the relationships between labour and individuals, transforming processes of professional 
insertion and de-insertion in the productive system. Consequently, changes have taken 
place concerning how people think about work, their professional formation and the 
future. This study investigates the way that 565 young university students of the middle-
classes in Rio de Janeiro, at the moment of their professional insertion, interpret the 
reality of work, how they build meanings about their professional insertion as they 
become productive individuals, as well as the vision of the future which gives support to 
their professional projects. An research action paradigm was used, whose empiric 
approach constituted of a social intervention with young students of two universities, 
who were invited to discuss their professional project during a specifically designed 
course. One of the main results of the study is the deconstruction of the idea of a 
professional project guided by rationalization imperatives, by the anticipation of what is 
going to happen and by the attempt to adapt to whatever circumstances.  If the project is 
to have some sense for individuals today, it must be understood as a form of personal 
construction, a dialogue that is built between individuals and their peers and the 
representation of individuals’ wish of accomplishment along a process that makes them 
re-examine their own possibilities and limitations, and their position in life.  The notion 
of temporality that gives support to such vision envisages time as something that takes 
place “in stages”  extending itself as a horizon not so far away from the individual, and 
which encodes events so that they make sense for him or her.  Another result that stands 
out is the elaboration of a methodological instrument that, besides constituting a 
research tool itself, favors changes in those young people involved in the project, 
making possible for them to re-position themselves and build knowledge about the 
world of labour through the adoption of narratives that integrate professional goals with 
other dimensions of life, making possible the sharing of personal visions and projects.   
 
Key-words: Professional project – youth – subjectivity 
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INTRODUÇÃO  

 

 Jovens universitários prestes a ingressar no mundo profissional parecem reviver as 

problemáticas relativas ao final do ensino médio, só que agora intensificadas: aparentam não 

saber o que realizar no seu futuro. Suspeitam que não conseguirão corresponder às 

expectativas e aos investimentos dos pais e se dão conta de que nada mais parece acontecer de 

maneira seqüencial, linear ou previsível em suas vidas. Tais eventos ou sentimentos se 

mostram emblemáticos do conjunto de incertezas que aparentam governar as relações no 

mundo atual, conjunto esse corroborado pelas mensagens difusas sobre o fim dos empregos e 

a necessidade de permanente preparo, adaptação e flexibilidade por parte dos sujeitos.  

 Desde 1987, a experiência com jovens universitários em períodos finais de graduação 

vem possibilitando observar o quanto o momento da conclusão do curso e da inserção no 

mercado de trabalho vem sendo experimentado como uma crise, que se intensifica com o 

passar dos anos. Cada vez mais os jovens universitários percebem o seu contexto econômico e 

social, o mercado de trabalho e a própria vida profissional como estando dominados por 

forças que lhes escapam. Nesse cenário, o delineamento de uma trajetória profissional, de 

uma carreira, é vivenciado pelos jovens como algo extremamente complexo e difícil, uma vez 

que sentem não conseguirem exercer qualquer influência ou controle sobre as rotas 

pretendidas.  

 Fenômenos como o adiamento da formatura, o trancamento ou a transferência para um 

outro curso, a dúvida sobre ter sido acertada a escolha da graduação em curso, e tantos outros, 

passam a fazer parte do processo de inserção produtiva de boa parte desses jovens. Mesmo 

entre os que chegam até a formatura dentro do tempo previsto, tendo realizado estágios ou 
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não, apresentam, em sua maior parte, como pano de fundo de suas preocupações, uma grande 

questão: “O que realmente fazer depois de formado?”.  

 Essa questão pode sugerir que a maioria dos jovens não parece estar preparada ou dispor 

de recursos para correlacionar a graduação com o início da vida profissional. Tal início parece 

ser deslocado (ou postergado) para o término do curso superior, enquanto os anos de 

graduação parecem ser vividos apenas como uma continuidade do ensino médio, e não como 

uma preparação para o mundo do trabalho. Nesse sentido, o período compreendido entre a 

entrada na universidade e o término da graduação é caracterizado pela ausência de nexos 

associativos, vivenciado como um hiato nas trajetórias dos estudantes. Com isso a 

aproximação do momento de inserção profissional é experimentada como ruptura e 

descontinuidade, entendida como um processo estranho e distinto de tudo o que foi 

vivenciado até então pelos jovens. Adentrar ao mundo do trabalho é então como penetrar em 

um “outro mundo”, que parece exigir linguagens, senhas e códigos de acesso específicos de 

que os jovens imaginam não disporem. Daí não causar estranhamento a grande preocupação 

dos jovens manifestada em inúmeros questionamentos tais como “qual o melhor modelo de 

currículo?” ou “como devo me comportar numa seleção para estágio?”. 

      Na experiência com jovens universitários, foi observada uma maior incidência desses 

questionamentos entre os estudantes cursando os períodos finais da graduação, configurando 

como um padrão recorrente de comportamento, e sobre isso várias suposições podem ser 

feitas. Destaca-se aqui o fato de se viver numa época marcada por intensas transformações 

nos arranjos macro-sociais, que resultam em instabilidades e falência dos modelos. Muitas das 

incertezas manifestadas pelos jovens universitários quanto a seu futuro profissional podem ser 

interpretadas como correlacionadas a tais transformações, embora também se suponha aqui 

que guardem estreitas relações com a maneira como os jovens vivenciam o próprio período da 
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graduação e as possibilidades de estabelecerem conexões com o futuro através da construção 

de um projeto profissional. 

      Com a intenção de atuar sobre essa última suposição foi criada a disciplina 

“Planejamento de vida profissional” na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

(PUC-Rio)1, em 2001, com o objetivo de oferecer aos jovens oportunidades para a reflexão 

acerca do panorama atual do mundo do trabalho e referências para a organização de suas 

expectativas e modos de inserção e realização produtiva. A suposição na época era de que a 

questão mais problemática dos alunos dizia respeito à dificuldade de planejar a vida 

profissional e de efetivamente se inserir de forma produtiva, algo que estaria muito mais 

vinculado à seleção de ferramentas e estratégias para lidar com a retração e as novas 

exigências do mercado de trabalho.  

 À medida que a disciplina foi sendo ministrada, outras questões se sobrepunham à 

dificuldade do planejamento em si e à própria possibilidade de inserção. A começar, destaca-

se o fato de que muitos alunos optavam pelo curso de planejamento de vida profissional não 

porque desejavam fazer um “plano de carreira”, como uma arquitetura ou desenho de cenários 

projetivos, mas porque desejavam pelo menos tentar descobrir do que eles gostavam. 

Narrativas como “eu não sei o que vou fazer quando me formar, porque eu não sei do que 

gosto ou porque me interesso por muitas coisas” não foram esporádicas.  

 O problema maior, aparentemente, não estava no recrudescimento do mercado, uma vez 

que os jovens não se viam atingidos diretamente, mas sim em algo que se apresentava como 

anterior. Seria algo como uma generalizada impossibilidade de decidir o que pretendem do/no 

futuro em meio a tantas incertezas. Logo, levantou-se a hipótese de que a proposta da 

                                                 
1 Disciplina criada e proposta pela autora ao departamento de Comunicação Social da PUC-Rio e implementada 
como disciplina não-obrigatória (eletiva) para alunos de diferentes cursos, com idades que variam entre 19 e 25 
anos em geral. 
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disciplina não pudesse se restringir a/ou ter como foco o estudo dos diferentes mercados e as 

formas de se adaptar ou a eles responder.  

 Dessa forma, a proposta da disciplina voltou-se para a apreensão e operacionalização do 

conjunto de significados e sentidos envolvidos no processo de inserção profissional dos 

jovens, considerando as condições concretas em que isso se realiza na tentativa de 

compreender a maneira como eles entendem a si mesmos e o contexto no qual se inserem. 

Com isso intentou-se percorrer um sentido oposto ao preconizado, ou seja, ao invés de 

“aplicar” um conteúdo supostamente pertinente, buscou-se, em primeiro lugar, dar voz ao que 

para eles possa estar sendo pertinente, no agora em que vivem. 

       A intenção de aprimorar essa prática e melhor compreender os jovens contemporâneos 

em fase de inserção profissional direcionou o estudo aqui proposto, onde se questionou o 

próprio sentido do planejamento de vida profissional. Se planejamento envolve uma ação 

futura, cabe questionar como o projeto profissional pode se oferecer como uma diretriz ou 

estratégia eficaz em um mundo sem garantias, num contexto onde parecem mínimas as 

chances de saber o que acontecerá no próximo instante. 

 Este estudo tem origem na problematização crítica de que o projeto profissional possa 

manter-se orientado por imperativos de racionalização, antecipação e adaptação, em face das 

incertezas e imprevisibilidades do contemporâneo. Por outro lado, vem explorar um outro 

entendimento do projeto como um operador mais efetivo para o delineamento das questões 

referentes ao trabalho e à própria inserção produtiva. Esse entendimento passa pela apreensão 

do projeto como prática subjetivante que busca, através do estabelecimento de diálogos do 

sujeito com diversas instâncias da sua vida, fornecer instrumentos para que ele construa um 

sentido para sua trajetória profissional. 
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 As representações do trabalho que os jovens possuem se oferecem como guia para 

balizar esse novo lugar que a idéia de projeto pode vir a ocupar. Nesse sentido o estudo se 

debruça sobre a dimensão subjetiva da construção profissional dos jovens e dos diversos 

fatores que atravessam e influenciam sua inserção profissional, buscando elucidar a maneira 

como estes apreendem a complexidade do cenário contemporâneo e se posicionam diante da 

demanda de se tornar produtivo. 

       A metodologia empregada baseou-se no paradigma da pesquisa-ação crítica como 

estratégia de investigação e elaboração de conhecimento teórico-prático. A partir de um 

mergulho na práxis do grupo em estudo, a pesquisa-ação crítica “considera a voz do sujeito, 

sua perspectiva e seu sentido” (FRANCO, 2005, p. 486). Usou-se como fonte privilegiada 

para a coleta de dados e delineamento da pesquisa o discurso dos alunos registrado nas 

atividades, relatórios e avaliações da disciplina de “Planejamento de vida profissional”, por 

vezes com o apoio fundamental dos monitores do curso. Isso implicou na construção coletiva 

do percurso de investigação e numa permanente reavaliação dos seus processos e propósitos, 

como é previsto por Thiollent2 (2004) e Andaloussi (2004), entre outros, ao discorrerem sobre 

características da pesquisa-ação. A permanência prolongada da pesquisadora qualificada no 

campo serviu como critério de confiabilidade (MAZZOTTI E GEWANDSZNAJDER, 1998, 

p. 172). 

A perspectiva metodológica se insere num paradigma qualitativo, tratando-se de uma 

investigação que conjuga a observação com o levantamento bibliográfico que a aprofunda. 

Nesse sentido, parte-se do empírico para o teórico e constantemente a ele se retorna a fim de 

que se possa elaborar distinto “conhecimento do contexto e das múltiplas realidades 

                                                 
2 Thiollent (2004), um dos artífices da pesquisa-ação no Brasil, a define como um tipo de pesquisa social com 
orientação empírica, “concebida e realizada em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um 
problema coletivo e no qual os pesquisadores e os participantes representativos da situação ou problema estão 
envolvidos de modo cooperativo ou participativo” (ibidem, p. 14). 
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construídas pelos participantes em suas influências recíprocas” (MAZZOTTI E 

GEWANDSZNAJDER, 1998, p. 147) A metodologia não se faz por meio das etapas de um 

método, mas se organiza pelas situações relevantes que emergem do processo. 

     A população sobre a qual se concentra o estudo é de jovens universitários que 

pertencem preponderantemente às classes sócio-econômicas de média e alta renda do 

município do Rio de Janeiro, com idade entre 19 e 25 anos em geral e poder aquisitivo 

variável, embora dispusessem em sua maioria de diferentes meios de acesso à informação e à 

comunicação. Grande parte deles já realizou ou pretende realizar algum tipo de intercâmbio 

internacional, pratica atividades desportivas e participa de eventos culturais e sociais com 

regularidade. Pertencem a famílias com nível educacional elevado, cujos pais são na maioria 

portadores de diploma universitário e desempenham atividades profissionais como 

empresários, executivos ou autônomos.  

      O alto investimento direcionado a esses jovens coloca-os em situação aparentemente 

privilegiada em relação aos demais. Devem então responder às expectativas que são 

proporcionalmente geradas quanto ao seu futuro, respostas essas que serão mensuradas pela 

qualidade de suas ações e decisões no presente, especialmente na medida em que 

incrementem as possibilidades de inserção produtiva. Em outras palavras, devem lidar com a 

perspectiva de obter sucesso a longo prazo, tornando-se sujeitos produtivos e realizados, mas 

tendo que sobreviver no presente às incertezas que dominam o modesto curto prazo.  

      Um dos interesses em aprofundar o conhecimento sobre esse grupo se deve ao 

reconhecimento da dificuldade que esses indivíduos demonstram em compreender tanto as 

mudanças relativas ao mundo do trabalho, quanto o seu lugar no universo produtivo. Trata-se, 

outrossim, de um interesse motivado pela dificuldade que os jovens apresentam em 

compreender a suposta transição singular e coletiva da condição de jovem para a de adulto e 



 19 

toda a sorte de transformações nas relações de produção determinadas por condicionantes 

econômicos e sociais que definem uma nova cultura do trabalho.  

      Com o estudo pretendeu-se, ainda, oferecer aos jovens espaço e ferramentas para eles 

construírem novos e outros significados alternativos às explicações e justificativas propaladas 

por diferentes discursos sociais acerca das transformações do mundo da produção e das 

possibilidades de inserção – notadamente para as explicações sobre o “fim do emprego”, as 

metáforas que interpretam o “mercado de trabalho” como um funil e os manuais que 

propalam os “10 passos para se alcançar o sucesso”. Esses discursos não apenas tentam 

descrever o que acontece com o mundo do trabalho, mas também geralmente prescrevem o 

que deve ser feito como forma de enfrentamento da situação, com freqüência identificando os 

muitos recursos que tornam o sujeito apto para competir. Pretendeu-se com isso que os jovens 

avaliassem criticamente as explicações fornecidas e, concomitantemente, compreendessem as 

complexas transformações contemporâneas ligadas às relações de produção e os muitos 

desdobramentos dessas mudanças e dos seus impactos sobre sua própria inserção profissional.  

      O primeiro capítulo concentra-se no campo, partindo do discurso de jovens em fase de 

inserção profissional, na tentativa de delinear uma cartografia das suas representações do 

mundo do trabalho. A vivência empírica com jovens universitários nos últimos vinte anos os 

mostra especialmente marcados pelas profundas transformações dos processos produtivos, das 

relações de poder e da cultura do trabalho; e aponta o impacto dessas transformações sobre o 

momento em que dão início a vida produtiva. Tal impacto por vezes faz com que a idéia de se 

pensar um projeto de trajetória profissional e até mesmo pensar o depois percam o sentido.  

Ao longo desses anos de vivências com os jovens, verificou-se uma alternância nos 

discursos desses sujeitos, de maneira que as perguntas de “por onde se inicia uma carreira 

profissional” dos anos 1980 parecem ter dado lugar às afirmações de “não se saber o que 
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realmente se deseja” no início do século 21. Tal alternância no discurso dos jovens chama 

atenção não apenas para uma possível intensificação das suas dúvidas, mas também para a 

própria complexificação dessa problemática. Dessa forma, o “não saber o que se deseja 

profissionalmente” pode atuar como um sismógrafo conseqüente dos abalos da 

desestruturação dos arranjos produtivos e seus desequilíbrios.  

O conceito de desemprego juvenil será percorrido no segundo capítulo como um 

desequilíbrio que se faz sentir em nível macroeconômico, figurando como preocupação no 

cenário mundial por comprometer não apenas o futuro dos jovens, mas também o futuro dos 

países ao representar forte ameaça à estabilidade social e ao progresso econômico. O 

desemprego figura também como desequilíbrio na esfera subjetiva dos sujeitos, alterando 

valores e referências, formas de se relacionar e sentir. Assim, as ênfases temáticas para tratar 

o desemprego juvenil devem levar em conta as especificidades, conceitos e modos de 

vivenciar a juventude, que, embora influenciados por processos históricos, sociais e por 

conjunturas econômicas abrangentes, movem-se de maneira heterogênea perante os seus 

impactos.   

 Dessa forma privilegia-se aqui a maneira como os jovens universitários de classe média 

e alta estão sendo impactados pelas transformações nos arranjos macro-sociais, 

particularmente nas relações de produção, no qual parte crescente da população mundial vem 

sendo excluída dos benefícios da economia global, acarretando a marginalização de grupos 

até recentemente integrados às expectativas de desenvolvimento. Essas expectativas agora 

possuem a precarização e o desemprego como fatores de permanência, os quais não são mais 

considerados como algo contingente ou circunstancial.  

 Os processos de transformação contemporâneos, vastamente retratados por cenários 

sociais de crescente flexibilização das relações laborais e de precarização nas formas de 
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vinculação, tiveram um impacto particular não apenas nas possibilidades de os jovens 

ascenderem ao mercado de trabalho, mas também nas suas modalidades de integração social 

em diferentes escalas. Os impactos dessas transformações, tematizados no capítulo 3, vêm 

impondo novas formas de se conceber e instrumentalizar as noções sobre a juventude e, 

conseqüentemente, sobre os processos tradicionais de transição. A reflexão sobre esses 

impactos e seus desdobramentos se mostra necessária uma vez que esses processos vêm 

alterando a maneira como os jovens interpretam a realidade, os modelos de ação e estilos de 

vida que adotam, bem como as temporalidades próprias que orientam a construção de si. 

 Particularmente no caso dos jovens, como as trajetórias agora resultam de uma 

diversidade de caminhos entrecruzados, interrompidos e em muitos casos bifurcados, supõe-

se uma gama maior de escolhas em diferentes dimensões da vida onde antes bastaria “seguir o 

fluxo”. Estas escolhas, embora tenham se ampliado, parecem fortemente determinadas por 

elementos – tais como educação, mercado de trabalho, mídia e família – que, como linhas 

transacionais, se apresentam como jogo de forças e influências, atravessamentos ou 

condicionantes, que afetam a inserção produtiva dos jovens. Tal jogo de forças e 

atravessamentos também é tematizado no capítulo 3. 

A idéia de futuro como algo que escapa se apresenta como denominador comum das 

impressões tanto dos jovens observados neste estudo, quanto daqueles observados em outras 

pesquisas aqui pontuadas. Esses sujeitos se vêem diante de movimentos descontínuos ou com 

reduzida previsão de continuidade. Muitas vezes as suas falas explicitam que a visão de futuro 

profissional se encontra ausente ou comprometida, posto que, por um lado, as ações no 

presente não apontam para qualquer tipo de retorno assegurado no futuro e, por outro, os  

sujeitos manifestam um desconhecimento quanto aos próprios desejos e expectativas com 
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relação a suas escolhas e uma incerteza quanto à permanência de um querer realizar ou ser no 

longo prazo.  

As dificuldades em estabelecer uma perspectiva de tempo estável e orientada para o 

futuro se oferecem como evidência de que importantes condições de permanência vêm se 

alterando no contemporâneo, isto é, de que houve sensíveis transformações nas características 

do tempo social, na maneira como o tempo é experimentado, construído e valorizado na e pela 

sociedade contemporânea. O capítulo 4 dedica-se a explorar as reverberações dessas novas 

características do tempo social sobre os jovens e especialmente sobre as condições de 

construção de um projeto profissional como forma de mediação entre o ambiente (incerto) e o 

futuro, visando o controle subjetivo deste. Além disso, dedica-se a examinar, a partir dos 

impactos das novas relações temporais sobre os jovens, as diferentes estratégias que se valem 

para lidar com a incerteza em suas biografias, dentre elas a construção do projeto.  

 Dessa forma, retoma-se a proposta inicial de que o estudo em questão possa ampliar o 

conhecimento sobre os jovens e sua construção subjetiva do trabalho individual e coletiva, 

relacionada com sua inserção no mundo produtivo. Ao mesmo tempo, tem como objetivo 

possibilitar a abertura de novos campos de ação e experimentação para o delineamento de 

questões ligadas à inserção profissional dos jovens, como teve lugar neste estudo a 

operacionalização e o aprimoramento da disciplina “Planejamento de vida profissional”, como 

uma estratégia metodológica. Por fim, aventa-se que o envolvimento com a construção de um 

projeto profissional possa ser oferecido como uma oportunidade para construir um sentido 

próprio para a sua trajetória profissional. 
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1 INSERÇÃO PROFISSIONAL: UMA EXPERIÊNCIA 

 
 No presente capítulo, para pensar a relação do jovem com o mundo do trabalho, parte-se 

do campo, ou seja, do trabalho empírico com jovens e as múltiplas configurações que daí 

advém. Segundo Bourdieu (1992), um campo pode ser definido como uma rede ou uma 

configuração de relações objetivas entre posições de diferentes agentes. O campo neste 

trabalho deve ser apreendido como um tecido composto pelos jovens em fase de inserção 

profissional, as suas relações com os agentes de diferentes redes sociais (família, escola, 

universidade, amizades, meios de comunicação) e as circunstâncias encontradas para o seu 

desenvolvimento profissional (conhecimentos e experiências provenientes das disciplinas 

cursadas e dos estágios), fortemente marcadas por distintas reverberações das macro-

transformações econômicas, políticas e sociais. 

 A experiência docente em disciplinas relacionadas à inserção profissional servirá como 

pano de fundo para a absorção do campo, ao propiciar a formulação de questionamentos 

acerca da pertinência de se planejar o futuro profissional no contemporâneo. Dessa forma, a 

recorrência ao campo proporcionará flexibilidade à analise ao mesmo tempo em que 

delimitará o seu encaminhamento e orientação. 

 

A noção de campo é, em certo sentido, uma estenografia conceitual de um 
modo de construção do objeto que vai comandar – ou orientar – todas as 
opções práticas da pesquisa. Ela funciona como um sinal que lembra o que 
há que fazer, a saber, verificando que o objeto em questão não está isolado 
de um conjunto de relações de que retira o essencial das suas propriedades. 
(BOURDIEU, 1989, p. 27) 

 

 

 A noção do campo assim entendido aplica-se ao presente estudo fazendo com que as 

problemáticas relativas à inserção profissional dos jovens sejam analisadas de forma 

relacional e interdependente, favorecendo a própria construção do objeto de estudo. 

Apresenta-se como uma opção aos modelos que descrevem os fenômenos de maneira 
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substancialista, apresentando-os como algo dado e ao mesmo tempo incomensurável, e que, 

como decorrência disso, acabam por apontar para o que deva ser feito a partir daí.  

 
Construir um objeto científico é (...) romper com o senso comum, quer 
dizer, com representações partilhadas por todos, quer se trate dos simples 
lugares-comuns da existência vulgar, quer se trate das representações 
oficiais, freqüentemente inscritas nas instituições. (...) O pré-construído está 
em toda a parte. (BOURDIEU, 1989, p. 34) 

 
 

 A busca pela construção do objeto deste estudo, a importância de um projeto 

profissional, faz com que se inicie, assim, por uma descrição do campo dando ênfase ao 

discurso dos jovens universitários e suas representações sobre o mundo do trabalho. O aspecto 

recorrente do não saber o que se quer profissionalmente, ainda que o jovem se encontre ao 

final da graduação, é aqui pontuado como um importante elemento dessa construção. Isto 

sugere um deslocamento do questionamento do “como iniciar uma carreira”, que poderia em 

tempos atrás ser um guia produtivo para o curso “Planejamento de vida profissional”. Hoje, 

ao contrário, os próprios jovens indicam que não vêem sentido em planejar, sem saber o que 

se deseja.  

 Paralelamente a este não saber, encontram-se “saberes” oriundos de diferentes discursos 

sociais, como os veiculados pela mídia, que a maioria dos jovens reedita em suas falas com 

uma pregnante naturalização, como, por exemplo: 

 
“Quanto mais vem se aproximando o final da graduação, parece que as 
dúvidas aumentam. Estar fazendo estágio não significa que eu já saiba o 
que quero fazer. Que seja isso o que eu queira mesmo. Às vezes até acho 
que não ajuda, mas também não dá para se formar sem ao menos ter feito 
estágio e além do que, não é fácil passar numa seleção. Isso sem falar que 
já estou com 22 anos e daqui a pouco acabou.” (L.V.G., 22, F) 
 
Até os 25 anos, o jovem precisa realizar estágios e/ou programas de 
trainne. A concorrência é feroz: uma média de 40 por vaga. (REVISTA 
AMANHÃ, 1998, Ano XIII, n.133, p. 66) 
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 Diante do novo cenário do contemporâneo, o estudo volta-se para a temática do primeiro 

emprego, momento emblemático do processo de inserção e construção profissional, em que os 

diferentes discursos auxiliam no mapeamento da nova relação entre os jovens e o trabalho. 

 Qualquer teorização sobre a relação do jovem com as formas de localização profissional 

existentes se faz na dependência de uma teorização da própria relação do sujeito com o 

mundo. As sociedades contemporâneas têm sido marcadas por profundas transformações que 

impõem uma nova cartografia mundial às relações de produção, que por sua vez repercutem 

fortemente sobre os sujeitos. As formas voláteis e cambiantes nas quais se estrutura o mundo 

do trabalho atual acarretam não apenas impactos econômicos, mas também psicológicos para 

os sujeitos.  

 O desemprego, a dificuldade de inserção no mercado e a precarização das formas de se 

produzir passam a figurar como uma parte residual e indesejada das engrenagens conjunturais 

das sociedades do ano 2000.  

 
As condições que criaram os empregos, no seu formato clássico e único a 
partir da revolução industrial, estão desaparecendo e com elas a utopia de 
uma vida segura e previamente controlada. No lugar do emprego estável, 
do plano de carreira, da fidelidade ao patrão, da seguridade social, vivemos 
hoje a era do trabalho flexível e informal, com carga horária variável, 
atividades de meio turno e contratos temporários; tal cenário trouxe a 
exclusão de milhares de postos de emprego formal, a partir de uma 
reestruturação produtiva bastante complexa. (ROSEMBAUM, 2003) 

 
 

 Com essas mudanças radicais nos últimos anos os jovens, em especial, vêem-se afetados 

não apenas nos valores, referências e formas de se relacionar, mas no próprio entendimento 

que fazem de si e de suas perspectivas quanto ao futuro, já que a perspectiva de um emprego 

estável e o plano de carreira delineavam uma outra forma de relação mais estável com o 

depois. Independentemente de essa relação formal com o trabalho, com todas as suas 

representações de segurança e continuidade, ter se dado apenas no plano imaginário de boa 
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parte dos sujeitos, como crêem alguns autores, e de que tenha sido um “artefato surgido no 

começo do século 21 com a industrialização, reagimos como se ele fosse eterno e inerente à 

natureza humana” (ROSEMBAUM, op.cit., s/n). Importa salientar que a idéia de um futuro 

mais incerto e muito menos linear faz com que as relações dos jovens com o mundo do 

trabalho se modifiquem significativamente.  

Esse impacto expressivo no que concerne aos jovens se deve, sobretudo, por entrarem em 

contato com essas importantes alterações nas dinâmicas de produção, de forma pronunciada, 

quando supostamente dariam início a uma vida produtiva. O contato com os sinais de 

mudanças parece coincidir com o momento no qual começariam a transição do que se 

convencionou chamar de grupo dos que são “dependentes” para o grupo dos que são “ativos” 

quanto às formas de participação econômica (CAMARANO ET AL, 2005, p. 54). Embora o 

início dessa transição possa abranger a fase de escolha do curso de graduação e da instituição 

de ensino, o período de inserção produtiva, referido neste estudo, é entendido como o ponto 

de maior impacto nesse processo, ou seja, não exatamente o momento em que os jovens 

ingressam na universidade, mas quando buscam a inserção de forma mais concreta. 

Isso pode ser observado por meio de expressões que denotam incertezas e transitoriedades 

nas posições, principalmente diante de balizadores efetivos, tais como: a premência por 

decisões em face da necessidade de escolher uma habilitação dentro do curso de formação e 

da carreira; as inúmeras tentativas em se conseguir um estágio e a participação em variadas 

seleções; o confronto com a crescente cobrança por experiência profissional, entre outras 

exigências, quanto ao nível de qualificação; o convívio com outros jovens já graduados e que 

não conseguem uma colocação efetiva e com pessoas que perderam postos de trabalho 

assegurado e que não obtêm êxito em recolocações.  
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 Além desses nítidos aspectos os jovens têm contatos com representações externalizadas 

diretamente por variados interlocutores, como professores, pais e colegas, ou veiculadas pelos 

meios de comunicação ao longo da graduação. As representações que perpassam toda a 

graduação costumam retratar o panorama das alterações nas atividades produtivas 

notadamente de forma alarmante e em alguns casos pouco contextualizado. 

 Pontua-se, desta forma, que a vivência de proximidade com a efetiva demanda por uma 

inserção produtiva se apresenta como elemento de transição para a vida adulta e, por isso, 

dentro da perspectiva deste estudo, como fonte privilegiada para a compreensão das relações 

entre os jovens e o trabalho. Como observam Bajoit e Franssen (1997, p. 76), “as expectativas 

e as atitudes com relação ao trabalho, ao emprego e ao desemprego são uma dimensão 

privilegiada para apreender a crise e a mutação das referências culturais entre os jovens”, 

impondo com isso a necessidade de se atentar para as circunstâncias e as representações de 

que se valem os universitários, no momento de inserção profissional.  

 O entendimento da fase de inserção produtiva, com suas circunstâncias e representações, 

pode variar de acordo com os propósitos que se tenha. Na maior parte das vezes, a 

problemática “jovens e inserção profissional” é entendida e categorizada como um momento 

de crise característico do desenvolvimento desses sujeitos. Nesse caso seria apenas mais uma 

crise que, dependendo do entendimento que se faça da juventude, pode suscitar medidas de 

profilaxia, re-enquadre ou superação. Outra possibilidade é entender e avaliar a mesma 

problemática como fonte de riscos econômicos e sociais, passando, então, a se inscrever como 

ponto de intervenção na pauta das várias políticas públicas ou em suas plataformas, ao menos.  

 Para a finalidade do estudo proposto, a inserção no mundo produtivo, pretendida pelos 

jovens, situa-se em uma zona de interseção entre o mais íntimo e singular do sujeito em meio 
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a uma nova ordem econômica, política e social. Portanto, envolve tanto o mundo subjetivo 

dos jovens quanto a realidade do seu entorno que será significada pelos mesmos. 

 
1.1  O CAMPO EM DIFERENTES DISCURSOS  

 
O final do milênio parece marcado por uma uniformização cada vez maior 
da vida cotidiana, pelo fracasso das instituições, pelo desencantamento e 
decepção dos cidadãos em relação à política e àqueles que a encarnam, 
uma certa nostalgia em relação ao passado e principalmente por uma 
absoluta ausência de projetos tanto coletivos quanto individuais assim 
como uma aparente incapacidade de revolta. (KOLTAI, 2000, p. 125) 

 

 Nos últimos 20 anos, e especialmente de maneira mais sistemática nos últimos cinco 

anos, o envolvimento com jovens em fase final da graduação em busca por inserção produtiva 

vem me propiciando a observação de inúmeras expressões que indicam que esse momento é 

cada vez mais vivenciado pelos jovens como algo extremamente problemático. Entretanto, em 

meio a tantas evidências desse estado, foi justamente a progressiva expressão da ausência de 

projetos e de recursos para construção de uma visão de um futuro, por parte dos jovens, que 

funcionou como ponto deflagrador de uma série de outras observações e questionamentos.  

 A impossibilidade de idealizar ou até mesmo pensar em projetos futuros passou a ser 

justificada pelos jovens de várias maneiras, em especial como algo decorrente do fato de no 

presente não saberem o que querem ou o que desejam para o futuro. Tal fato, na prática, 

coincide com ações como a permanência prolongada na universidade – sob a forma de 

adiamento da formatura em um ou mais semestres, trancamento, transferência, realização de 

dois cursos simultaneamente - e a evasão, que passaram a fazer parte da trajetória dos jovens. 

No aspecto subjetivo, coincide com a descrição de uma sensação de angústia diante da idéia 

de futuro como algo que não lhes pertence ou lhes é marginal, na medida em que não vêem 

possibilidades de atuar sobre ele.  
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 Cada vez mais os jovens passam a descrever o seu contexto econômico e social, o 

mercado de trabalho e a própria carreira dominados por forças que lhes escapam, assim como 

a perspectiva do delineamento de uma trajetória de inserção no mundo do trabalho como algo 

extremamente complexo, dada a sua condição de estrangeiro em relação a esse mundo. Essa 

condição traduz-se em afirmativas como “para que planejar se não depende só de mim?”, 

“além do que, pode não dar nada certo” e, numa variação dessa afirmação, “como planejar se 

nem sei o que EU quero”, que é a condição de estrangeiro em relação a si.  

Este panorama de inserção produtiva, onde o planejar e até mesmo o pensar o depois, 

parece perder o sentido, motivou-me à criação e implementação de uma disciplina de 

“Planejamento de vida profissional”3 em 2001, no formato de uma matéria de graduação da 

PUC-Rio e como um laboratório do ciclo básico da Escola de Comunicação Social (ECO) da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A disciplina foi criada com a proposta 

primeira de atuar sobre esse panorama, com a perspectiva de oportunizar aos jovens um 

espaço para reflexão acerca das transformações no mundo do trabalho e para a idealização de 

ações que convergissem para a sua inserção.  

A experiência durante os cinco últimos anos, para além da intencionalidade e objetivos da 

sua criação, por um lado propiciou uma percepção mais específica de como os jovens estão se 

relacionando com a questão do trabalho nos dias atuais. E, por outro lado, vem exigindo um 

aprimoramento constante tanto da sua prática quanto de suas premissas teóricas. Dessa forma, 

a disciplina passa a operar e ao mesmo tempo apreender todo um mosaico de representações 

envolvidas no processo de inserção profissional dos jovens, considerando as condições 

concretas em que isso se dá. Assim, num sentido oposto ao da “aplicação” de conteúdos 

comumente esperados em se tratando das graduações, buscou-se dar voz ao jovem de forma 

preponderante, de maneira que esse passasse a se implicar na construção ativa do conteúdo.  
                                                 
3 Detalhes sobre a disciplina contendo os seus objetivos e módulos no Anexo 1.  
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 Para cumprir seu intento a disciplina se estruturou preponderantemente sobre técnicas de 

dinâmicas, grupos de discussões e debates, idealizados com base na observação longitudinal 

dos principais impasses dos jovens quanto à questão da inserção produtiva. Em função disso, 

são essas atividades que melhor delineiam a experiência além de se oferecerem como espaço 

privilegiado para os alunos se expressarem. As situações e falas colhidas durante os cinco 

anos de aplicação da disciplina pontuam os temas tratados ao longo de todo o trabalho. Nestes 

registros buscou-se, em primeiro lugar, dar voz ao que para os jovens seria entendido como 

pertinente no agora em que vivem. 

 Ao buscar compreender melhor o que se passa na confluência de dois mundos - o dos 

jovens que freqüentam a universidade e o das engrenagens produtivas em funcionamento - o 

estudo se volta para narrativas produzidas pelos jovens que revelam o “vivido” dos projetos, 

as expectativas e as ações referentes à vida profissional. Num momento em que todas as 

instâncias da sociedade são atingidas por um movimento de instabilidade e fragmentação, em 

função de macro-determinantes econômicos e sociais, o jovem se encontra diante da demanda 

de absorver todas as transformações, dando-lhes sentido dentro da expectativa de ascender à 

condição de sujeito-produtivo.  

 Torna-se um ponto interessante no estudo investigar as possibilidades de que os jovens 

dispõem de construção de sentido para essas transformações. Objetiva-se com isso intensificar 

a compreensão da maneira como os sujeitos estejam absorvendo as mudanças, que se fazem 

refletir nos seus relatos sobre a angústia diante do mundo do trabalho e as suas possibilidades 

de inserção.  

 Impõe-se refletir sobre a maneira como se dá o acesso a essas informações e como isso 

reverbera sobre as possibilidades de ação e visão de futuro dos jovens, embora se saiba que 

estes não se comportam como reflexo direto ou passivo do que é veiculado por diferentes 
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fontes emissoras – mídias, ensino, família, amigos - ou que assimilam e reproduzem de 

maneira acrítica os conteúdos com os quais se relacionam. No entanto, reconhece-se aqui a 

construção da subjetividade permeada por mediações sociais que se fazem pela relação com o 

outro por meio de diferentes linguagens. 

 Fairclough (2003), ao conceber a linguagem essencialmente como uma prática social de 

representação e de ação sobre mundo e sobre os outros, fornece subsídios para que se reflita 

sobre o valor das mediações e interações discursivas para a apreensão do panorama de 

transformação dos modos de se localizar profissionalmente pelos jovens. Nas suas palavras, 

“o discurso é uma prática, não apenas de representação do mundo, mas de significação do 

mundo, constituindo e construindo o mundo em significado” (ibidem, p. 91).  

 Assumindo o seu raciocínio, de que o discurso é uma forma de ação tanto quanto de 

representação, as falas dos jovens como os demais discursos sociais sobre a temática das 

transformações contemporâneas do mundo do trabalho podem ser apreendidos como 

fragmentos de diferentes práticas sociais que se inter-relacionam. Toda prática social se vê 

atrelada a diferentes modos de relações sociais e subjetividades - com suas crenças, valores, 

atitudes e histórias – fazendo com que o seu discurso incorpore características da conjuntura 

social, bem como atue e modifique essa conjuntura (ibidem, p. 205). 

 Por isso, as narrativas são aqui tratadas como uma fonte rica para a apreensão dos jovens 

na sua inter-relação com a conjuntura social e assim justifica que sejam trazidos, ao longo de 

toda esta tese, fragmentos do discurso dos alunos. Esse recurso metodológico tem o intuito de 

aprofundar o questionamento da pertinência em se propor aos jovens a possibilidade de 

pensarem projetivamente a vida profissional no contemporâneo. Em outras palavras, 

questiona-se o sentido em se trabalhar o conceito de projeto com jovens em que o agora é o 

tempo predominante e o não saber o que se deseja, uma notável característica desse tempo.  
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 As falas dos jovens em relação ao mundo do trabalho, notadamente sobre a questão da 

inserção profissional, foram coletadas, sobretudo, ao longo dos últimos cinco anos, com a 

implementação da disciplina de “Planejamento de vida profissional” na PUC-Rio e do 

Laboratório de Trajetória Profissional da ECO-UFRJ. Nelas, o registro das falas dos alunos 

passou ser realizado de maneira planejada e organizada a cada semestre, sendo beneficiado 

pela composição da disciplina, que se fez inteiramente apoiada em técnicas de dinâmicas, 

debates filmados e grupos de discussão. A realização de reflexão escrita, como parte da 

metodologia do curso, também propiciou o registro das falas, além de se propor à geração de 

um novo conhecimento sobre o tema da inserção profissional, que emergia da construção dos 

próprios participantes. 

 O registro propriamente dito – a coleta de dados – se fez prioritariamente através de 

apontamentos escritos, realizados pelos alunos ao longo das dinâmicas, na forma de 

processamento da experiência apreendida; debates filmados e transcritos posteriormente; 

discussão de grupos com a participação de monitores para o registro escrito das falas. 

  A metodologia empregada na pesquisa baseou-se no paradigma da pesquisa-ação 

crítica, em que as falas dos jovens não apenas são tratadas como registros de observação para 

posterior análise, mas como fonte primordial de re-avaliação dos procedimentos 

metodológicos que foram freqüentemente re-significados e transformados a partir das falas 

dos sujeitos. Significa que a pesquisa, suas estratégias e seus objetivos podem ser modificados 

a partir dos efeitos que ela mesma produz, das ações que são geradas entre os sujeitos 

pesquisados, e entre esses e os pesquisadores envolvidos. Ou seja, além da pesquisadora 

participar do campo, os comportamentos observados não foram predeterminados, bem como 

as formas de registro não foram preestabelecidas para o fim específico da pesquisa, 

aprioristicamente (MAZZOTTI E GEWANDSZNAJDER, 1998). Foram, no entanto, 
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considerados como fragmentos do cotidiano docente que servirão de instrumentos de reflexão 

para a tese, no intuito de aprofundar e enriquecer também a própria prática docente (RUDIO, 

2004). 

 O rigor no registro dos discursos, o tempo prolongado de permanência no campo e a 

qualificação da pesquisadora constituíram-se procedimentos para maximizar a confiabilidade 

da pesquisa, bem como a triangulação de fontes e teorias (ibidem). 

 As falas dos jovens são trazidas entre aspas, seguidas pelas iniciais em caixa alta, idade 

e sexo, quando forem depoimentos textuais dos alunos. Uma outra forma de apresentação 

dessas falas é quando se dá o agrupamento de idéias recorrentes numa determinada técnica de 

dinâmica de grupo4, ou seja, falas que se repetem significativamente em diferentes turmas nas 

quais a disciplina é aplicada. E quando se tratar de um depoimento específico ligado a alguma 

técnica de dinâmica de grupo, debate ou grupo de discussão, essas atividades serão pontuadas 

pelo nome e ano em nota de rodapé. Ao final da tese, está anexado um resumo da metodologia 

utilizada na disciplina e dos seus objetivos. 

 A disciplina “Planejamento de vida profissional” foi aplicada 19 vezes e o laboratório 

seis vezes na PUC-Rio e ECO-UFRJ, respectivamente. Em cada disciplina foram envolvidos 

em média 25 alunos por turma, enquanto que cada laboratório teve a participação de 15 

alunos por grupo. Dessa forma, a experiência docente se deu 25 vezes, com a participação de 

565 alunos, conforme a tabela a seguir. 

 2003 2004 2005 2006 Subtotais 

04 turmas 06 turmas 05 turmas 04 turmas 19 turmas 
 

PUC 

100 alunos 150 alunos 125 alunos 100 alunos 475 alunos 

                                                 
4 O termo técnica de dinâmica de grupo é utilizado aqui para designar uma coleção de técnicas grupais 
desenvolvida pela pesquisadora com objetivo de favorecer um aprendizado prático dos fenômenos psicológicos e 
como método dinamizador da aprendizagem ou do trabalho grupal. A elaboração de tais técnicas grupais se fez 
dentro de uma lógica lewiniana da aprendizagem vivencial, na qual a dinâmica de grupo é apreendida como o 
todo mais consistente e teórico desta lógica, ou seja, como uma complexa disciplina com facetas teóricas, 
metodológicas e de aplicação. 
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02 turmas 02 turmas 02 turmas 02 turmas 06 turmas 
 

UFRJ 

30 alunos 30 alunos 30 alunos 30 alunos 90 alunos 

25 turmas TOTAIS 

565 alunos 

  

As turmas das disciplinas na PUC-Rio são multidisciplinares, havendo maior incidência 

de estudantes provenientes dos cursos de engenharia, comunicação social, psicologia, direito, 

administração, seguidos por economia, pedagogia, serviço social, letras e filosofia. A maior 

parte das turmas é composta por alunos de diferentes períodos, havendo, no entanto, uma 

concentração maior de alunos do quinto período em diante, além de uma permanente 

participação de formandos, equivalendo a 20% de cada turma. A maioria dos jovens apenas 

estuda, havendo também os que já estão estagiando ou trabalhando. Uma minoria já é 

graduada e se encontra trabalhando, procurando trabalho, criando empresas, fazendo outros 

cursos como especialização, graduação e pós-graduação. 

 Fazem parte dos laboratórios de Trajetória Profissional da ECO-UFRJ apenas alunos do 

2º e 3º períodos do ciclo básico do curso de comunicação social da escola. A maioria dos 

jovens apenas estuda; entretanto, um número elevado deles realiza uma segunda graduação 

simultaneamente com o curso de Comunicação Social. Os principais cursos que são 

conduzidos simultaneamente são: teatro, direito, economia, história, letras, turismo e filosofia. 

Alguns desses cursos são realizados em universidades públicas, embora alguns cursem a 

segunda graduação em universidades particulares. A maioria realiza o curso na ECO como 

primeira graduação e muitos dedicam-se a trabalhos temporários. Alguns trabalham para 

complementar a renda familiar, embora isso não se caracterize como um padrão entre os 

jovens que participaram do laboratório. 
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 Os jovens aqui referidos, dentro de um panorama abrangente, são universitários que 

pertencem preponderantemente às classes sócio-econômica média e alta do município do Rio 

de Janeiro, com idade entre 19 e 25 anos em geral e poder aquisitivo variável, embora 

disponham em sua maioria de diferentes meios de acesso à informação e à comunicação. 

Grande parte deles tem o inglês como segunda língua e já estudou ou está estudando espanhol 

ou alemão; já realizou ou pretende realizar algum tipo de intercâmbio; já viajou ou viaja com 

alguma regularidade para o exterior; pratica atividades desportivas; e participa de eventos 

culturais e sociais com regularidade. E pertence a famílias com nível educacional elevado, 

onde os pais são na maioria portadores de diploma universitário e desempenham atividades 

profissionais como empresários, executivos ou autônomos. 

 Como são alunos universitários que freqüentam diferentes instituições de ensino, uma 

pública e outra privada, é de se supor que pudesse haver diferenças significativas. Entretanto, 

as diferenças foram de alguma forma equilibradas na composição das turmas observadas, pela 

percepção de inúmeros pontos de convergência.  

 Foi notado que, no que se refere à realização de intercâmbios, viagens, domínio de 

idiomas, moradia, acesso aos meios de comunicação e informação, prática de esportes e 

participação em eventos culturais, não se obtiveram diferenças consideráveis. Vale ainda 

ressaltar que a PUC-Rio, embora seja uma universidade particular, conta com um grande 

número de alunos bolsistas (49% num total de 12.000 alunos de graduação), enquanto que as 

concorridas vagas da UFRJ são preenchidas por alunos com alto desempenho escolar obtido 

em boa parte dos casos em escolas particulares. 

 Para o propósito da pesquisa, foi privilegiado aquilo que os jovens das duas instituições 

trazem em comum nas suas falas. Embora façam parte de diferentes instituições, cursos e 

períodos, apresentam inúmeras semelhanças nos relatos sobre o processo de construção e 
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inserção profissional, como a dificuldade em decidir qual a graduação seguir no momento do 

vestibular e a dúvida quanto à área de atuação e a forma de inserção profissional, mesmo e 

entre aqueles que já estejam se formando. Dessa forma, privilegiaram-se aqui as semelhanças 

por serem recorrentes, enquanto as diferenças não se configuraram como algo pertinente às 

questões em estudo. 

 Em seguida serão apresentados os focos temáticos de questionamentos dos jovens das 

duas instituições, encontrados em meio a uma miríade de possibilidades e aspectos de 

análises, relativos à inserção e ao desenvolvimento profissional dos jovens. 

 
 

1.2  PROFISSÃO PERDIDA: ANTES QUESTÕES, AGORA AFIRMAÇÕES 

 
 Desde 1987, ao lecionar para estudantes nos períodos finais dos cursos de graduação em 

comunicação social, comecei a perceber a experiência de inserção profissional como um 

momento marcante para os jovens, que evidencia uma tensão que se transforma e intensifica 

com o passar dos anos. Naquela época um questionamento se verificava recorrente por parte 

dos alunos, que indagavam “por onde começo a minha carreira profissional?”, “como faço 

para conseguir um emprego?”, “há um modelo ideal para um currículo?”. Em alguns casos se 

aventava sobre as redes de contatos e relacionamentos do professor, como um possível 

caminho.  

 Essa era a cadeia de perguntas e demandas objetivas que se apresentava e para a qual era 

possível, naquela época, lançar sugestões indicativas de qual caminho seguir, ou até mesmo 

de como proceder, a quem recorrer. Para isso era acionado o campo de experiências pessoais 

ou de contextos próximos, em que a lógica utilizada muitas vezes fazia uso das trajetórias 

conhecidas, que naquele momento poderiam valer como modelos ou referências de como se 

lançar no mercado de trabalho. 
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 Sobre a incidência dessas questões que se faziam exatamente ao “apagar das luzes” de 

uma graduação, pode-se dizer que era como se o curso em andamento não fizesse parte da 

carreira do jovem ou da engrenagem do próprio mundo profissional. Tinha-se a impressão de 

que o período anterior à inserção produtiva transcorria como algo marginal ao que viria 

posteriormente, uma vez que em breve daria início a um processo distinto e por vezes 

estranho a tudo anteriormente vivenciado - processo este repleto de códigos e convenções que 

impunham ao jovem a necessidade de saber como entrar. E era exatamente esse passe ou 

senha, como uma estratégia para adentrar ou passar a fazer parte do mundo profissional, que o 

jovem buscava, uma vez que sabia, ou aparentava saber, ao menos qual o “portão de 

embarque” desejado.  

 Ao longo do tempo foi possível perceber que aquela cadeia de questionamentos dos 

jovens não deixou totalmente de existir. Mas se transformou num resumido elenco de 

perguntas que podem, hoje, ser consideradas como uma sofisticação ou um requinte diante de 

um novo cenário de inquietações que parecem assolar o dia-a-dia daqueles que se encontram 

no final de uma graduação. Com os anos, a pergunta emblemática “como começar a minha 

carreira?” se tornou pano-de-fundo e, nas ocasiões em que vem sendo formulada, passa a ser 

uma entre outras questões mais prementes. 

 Foi possível perceber, então, que as perguntas de antes assumiam, agora, outras 

perspectivas, a ponto de hoje se ter a impressão de que não há mais perguntas e sim 

afirmações sobre o que não se sabe. Não saber o que pretende fazer no futuro, assim como o 

que deseja que lhe aconteça, passa a configurar como um perfil e ao mesmo tempo um 

posicionamento. 

 Além da alteração de perspectiva observada na maneira como os jovens lidam com o 

momento em que buscam inserção, num mundo regido por uma nova relação com o trabalho, 
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outras mudanças foram constatadas, como a alteração do período onde se davam os 

questionamentos há duas décadas. Antes, as perguntas se concentravam ao final do curso, nos 

semestres em que os jovens deveriam buscar a ocupação profissional propriamente dita.  

Pouco se comentava durante o curso sobre como seria esse momento. Com o tempo as 

perguntas deixaram de se concentrar no término do curso e, além de se intensificar e alterar a 

sua formatação, passou a se estender por toda a graduação. Em alguns casos, verificaram-se 

desdobramentos até mesmo depois do término da graduação. O fato de o jovem ter se 

graduado, mesmo que dentro do tempo previsto, não significava a certeza quanto ao desejo de 

trabalhar com o objeto ou na área da sua formação, e tampouco a aptidão ou a habilidade para 

atuar no dia-a-dia daquele setor. 

 Na medida em que as transformações nas relações de produção foram se processando, e 

os seus reflexos se fazendo sentir especialmente nos últimos anos, outra alteração foi 

identificada nesse processo de interação com os jovens em fase de inserção profissional. A 

sensação de que hoje pouco ou quase nada se tem a oferecer como resposta indicativa, como 

em outros tempos se acreditou ter, na tentativa de atender aquele primeiro questionamento 

que evocava “qual caminho seguir agora que tenho a graduação finalizada?” ou “e agora, por 

onde e para onde vamos?”, parece ter desaparecido juntamente com as possíveis chances de 

respostas assertivas.  

 O que se pontua aqui, e o que parece ser o mais crítico dentro desse prisma, é o fato de 

haver quase que uma ausência de perguntas e coincidentemente de respostas, como se as 

dúvidas e incertezas dos jovens sobre o mundo do trabalho, notadamente quanto às 

possibilidades de inserção, passassem a ser vivenciadas de outra forma. Talvez eles não 

estivessem sabendo, ou tendo recursos para a formulação de questões pertinentes, já que, 
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longe de saber o que querem perguntar, aparentam só saber identificar o não saber na forma 

de afirmação (mais ou menos como uma constatação: do não sabido). 

 Entretanto, é interessante notar que, ao mesmo tempo em que se intensificam as dúvidas 

dos jovens – mesmo que expressas num novo formato mais difuso –, há uma premente 

profusão de discursos assertivos sobre o mundo do trabalho que perpassam diferentes redes de 

pertencimento, como a família, o mercado, a escola e, sobretudo, a mídia. Sobre essa última 

Bourdieu (1998) assinala a sua importância na atualidade, ao ressaltar que todos os campos de 

produção cultural estão hoje submetidos à sua coerção estrutural, dado o seu espectro de 

influência. Dessa forma, o discurso das mídias pode ser entendido como um recurso com um 

peso cada vez maior e com uma crescente capacidade transformadora. Neste sentido, segundo 

o autor, há possibilidades de interferirem fortemente nos padrões e estilos de vida, em 

algumas vezes de maneira mais pontual do que as próprias redes de influências de contato 

próximo dos sujeitos.  

 Além de a mídia conter o estatuto de formação de opinião, a partir da construção de uma 

visão coletiva do mundo em que o sujeito se encontra inserido, deve-se ressaltar como ponto 

importante para o estudo o fato do seu facilitado e permanente acesso para o entendimento 

dos principais episódios contemporâneos.  

 

O que está dando errado na vida de 95% da elite dos jovens brasileiros? 
(...) a transformação do mercado de trabalho, a crise de identidade que 
desnorteia a universidade e, de quebra, a débil pulsação da economia – 
tudo contribui de algum modo para tornar mais difícil a iniciação 
profissional de quem chegou ao topo da pirâmide educacional. É que, na 
verdade, o próprio topo mudou de lugar, como percebem os candidatos que 
poliram seus currículos, mas começam a descobrir que credenciais como 
diploma universitário e fluência no idioma global já não impressionam os 
entrevistadores. O funil, em resumo, tornou-se bem estreito. (REVISTA 
AMANHÃ, 1998, n. 133, p. 62) 

 
 Por meio da experiência docente foi possível constatar uma convergência entre o 

discurso dos jovens e o discurso informativo proveniente da mídia como parte privilegiada de 



 40 

leituras da realidade. É possível perceber a incorporação do conteúdo, versando sobre dados e 

informações objetivas (estatísticas e projeções), como também a apreensão de conteúdo 

opinativo sobre economia, juventude e o papel das instituições de ensino, só para citar alguns 

exemplos. Em alguma medida é como se as dúvidas passassem a ser respondidas pela mídia.  

Além do conteúdo, é possível observar a adoção da mesma forma de entendimento do 

que estaria se dando no mundo do trabalho, em que a naturalização dos fatos e a 

individualização das possíveis saídas e posicionamentos ganham sempre um maior relevo. O 

cenário do mundo do trabalho, por exemplo, é descrito como um fato já consolidado, algo 

esperado e aceito como “natural” diante do avanço tecnológico. As saídas para essa 

configuração, por sua vez, devem ser buscadas individualmente, tendo como estrada régia o 

aprimoramento profissional permanente e a flexibilização.  

 

O trabalho sem vínculo formal com a empresa já é uma realidade. No 
Brasil, 10% da força produtiva trabalha em casa. Nos Estados Unidos, são 
20%. / Emprego com carteira assinada é cada vez mais raro. No mundo, 
93% dos jovens estão na informalidade, boa parte deles em trabalhos 
temporários. / Até dez anos atrás, a maioria dos trabalhadores tinha carteira 
assinada. Atualmente, 60% dos trabalhadores brasileiros estão no mercado 
informal. (REVISTA VEJA, 2003, n. 50, p. 174) 

 

 

As atuais formas de vinculação produtiva passam a ser não apenas explicadas como 

também justificadas ao serem apresentadas como fatos, com o caráter fidedigno de suas 

porcentagens e comparações com outros cenários, como numa evolução natural ao longo dos 

anos.  

 
Numa observação que faz couro a tantos outros analistas, Cláudio Moura 
Castro prevê que quase metade dos graduados vai trabalhar em algo que nada 
tem a ver com o que está escrito em seu diploma. (...) “E isso não é uma 
patologia do sistema educativo nem culpa do governo ou de alguém”, 
sustenta. “É um desenvolvimento natural”. Não é fácil aceitar as 
transformações, mas elas já estão em curso. (REVISTA AMANHÃ, op.cit., 
p. 64) 
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Diante da nova realidade apresentada, em que a metáfora do funil passa a ser a mais 

recorrente expressão para explicar e simplificar tudo o que acontece com os jovens que 

buscam inserção profissional, as saídas recomendadas aos jovens costumam se valer de 

modelos reais ou idealizados. Esses modelos com freqüência são descritos por signos de 

diferenciação quanto à formação que se deva ter e aos atributos que deverão ser 

desenvolvidos para que o sucesso seja atingido, como o “êxito” de ser aprovado num processo 

de seleção, por exemplo. 

 
Antes de entrar na batalha do primeiro emprego é bom conhecer o perfil 
dos vencedores (...) Eles se assemelham ao engenheiro Vitor Bravo, 25 
anos, aprovado no concurso de trainees do Citibank. (...) formou-se num 
centro de excelência, (...) filho de um empresário e de uma professora 
universitária, foi criado num lar mais intelectualizado do que a média 
nacional, (...) Nunca foi reprovado, (...) Aos 17 anos, os pais o mandaram 
para um intercâmbio nos Estados Unidos, (...) Além do inglês, tem boas 
noções de alemão e espanhol. Os especialistas em recrutamento de pessoal 
recomendam aos estudantes que se mirem nos bons exemplos. ‘Se você 
quer ser um leão, aja como um deles. Solte rugidos e cace’, aconselha o 
consultor de recursos humanos Simon Franco. (REVISTA VEJA, op.cit., p. 
171) 

 

 Se subjetivamente a incerteza por parte dos jovens parece certa, o discurso sobre o 

mundo “objetivo” que os circunda traz mais certezas do que qualquer tipo de relativização. É 

como se as suas representações da realidade do trabalho fossem verdades incontestáveis e 

perenes. Isso significa dizer que, ao mesmo tempo em que os jovens afirmam um não saber 

sobre si próprios, seus desejos, o que esperam do trabalho e como pensam em consegui-lo, 

eles são capazes de produzir um discurso sem dúvidas sobre o universo do trabalho de modo 

mais geral, convergindo muitas vezes com as verdades veiculadas pela mídia. Novas 

“verdades” sobre o mundo do trabalho passam a ser editadas quase que semanalmente.  

 Esses fatos conduzem a um importante questionamento sobre como se atuar sobre a 

problemática. Diante dos modos fluídos e particulares que as relações de trabalho vêm 
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adquirindo e da ausência aparente de perguntas como expressão do que os jovens aparentam 

vivenciar diante disso, qual a validade em dar respostas ou professar caminhos a serem 

seguidos? 

 
1.2.1 “Como planejar se eu não sei o que eu quero” 
 

 Ao iniciar a disciplina de planejamento de vida profissional, supunha que a questão mais 

problemática dos alunos dizia respeito à dificuldade objetiva de planejar a vida profissional e 

de efetivamente se inserir, algo que estaria muito mais ligado à retração do mercado de 

trabalho, em função das grandes transformações em curso. Dessa forma, a temática “como se 

inserir” justificaria o oferecimento de “Planejamento de vida profissional” como uma 

disciplina complementar a todos os cursos de graduação da PUC-Rio e como um laboratório 

do ciclo básico da ECO-UFRJ.  

 Já nas primeiras experiências com a disciplina e o laboratório outras questões se 

sobrepuseram à suposta dificuldade do planejamento em si e à própria viabilidade de inserção. 

Uma das primeiras constatações, com base nas falas dos alunos, foi a de que a maioria optava 

pelo curso não porque desejava fazer um “plano de carreira”, como uma estratégia projetiva 

ou estudo de cenários para o delineamento de planos de ação. Os jovens pareciam desejar 

descobrir o que queriam realmente.  

 Quando indagados, pelo passar do tempo ou por qualquer outro tipo de pressão, sobre o 

sentido e a intencionalidade do seu processo de formação universitária, os jovens forneciam 

respostas que mais pareciam variações sobre um mesmo tema: o não saber. Esse não saber 

assumia aspectos especiais como os destacados nas falas recorrentes de alunos da PUC-Rio e 

UFRJ, registrados pelos monitores em seis turmas, entre os anos de 2003 e 2005.  
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 O primeiro aspecto a ser destacado é o de não saber do que gosta ou o que deseja 

realizar profissionalmente, por se identificar com muitas coisas ou com nada de forma 

preponderante. 

 
“Não sei do que eu gosto; não sei exatamente o que quero; não sei qual área 
seguir; não sei em que me dedicar, por que eu gosto de muitas coisas; não 
sei o que fazer, porque até agora não vi nada que desperte no meu interesse, 
mesmo já fazendo estágio.”5 

 

 Em alguns casos, o não saber se concentra sobre a escolha do curso em andamento, não 

sendo raro encontrar turmas multidisciplinares em que 80% dos alunos afirmam terem 

dúvidas sobre estarem no “curso certo” – além daqueles que supõem não terem feito a melhor 

escolha e, no entanto, ainda não saberem o que fazer com esse fato. 

 
“Não sei se é esse o curso que deveria estar fazendo; não sei continuo do 
curso, mesmo sem estar gostando de nada, e depois faço algo que eu me 
identifique mais; não sei se não deveria estar fazendo outro curso junto 
com esse; não sei se faço outra graduação depois dessa ou alguma 
especialização, que eu também não sei em que seria; não sei se faço o que 
gosto ou o que dá dinheiro.”6 

 

Algumas falas denotam contentamento e identificação com a realidade presente, mas 

uma profunda apreensão quanto ao futuro. Não se trata de não saber do que se gosta no 

presente ou de não se identificar com a graduação em curso, mas de não poderem assegurar 

que a experiência de identificação com a carreira em formação se mantenha de forma 

prazerosa com o passar dos anos.  

 

“Não sei se me vejo tendo que trabalhar com isso para o resto da vida; eu 
posso dizer que estou gostando do que estou fazendo lá no estágio, mas é 
apenas uma parte de um processo muito maior, quem garante que não 
possam ter outras áreas mais interessantes?; (...) eu gosto de trabalhar em 
me envolver com quase tudo nessa área, mas quando penso no ‘prá 
sempre...”  
 
“Não sei o que eu gostaria de fazer quando me formar, uma coisa é gostar 
das matérias e outra é o dia-a-dia; não sei se pretendo trabalhar no que 
estou me formando.”7 

                                                 
5 Aspectos do não saber registrados pelos monitores, a partir das falas dos alunos durante a realização da técnica 
de Dinâmica de Grupo, que denominei “Divã das incertezas”, entre os anos de 2003 e 2005, envolvendo os 
alunos das duas instituições observadas. 
6 ibidem. 
7 ibidem. 
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Num outro aspecto, as falas dos jovens apontam para a falta de garantias externas como 

responsável pela imprecisão do momento presente em que eles não sabem se conseguirão se 

inserir no mercado por fatores alheios a sua vontade. 

 

“Não sei se conseguirei passar na seleção; não sei conseguirei um emprego 
nessa área; não sei como estará o mercado ou a concorrência quando eu me 
formar; não sei se o que é ensinado aqui é o que vai ser cobrado lá fora, se 
os professores estão atualizados, por exemplo.”8 

 

 As afirmações, embora variem sobre a mesma perspectiva em que “não se sabe algo”, 

parecem refletir, muito mais, uma posição ou uma postura. E, embora em alguns momentos as 

construções se assemelhem, não se pode supor que signifiquem a mesma coisa, podendo 

expressar instâncias ou intensidades diferentes sobre uma mesma situação. Por exemplo, o 

“não saber se poderá se dedicar ao que gosta”, “se conseguirá emprego” ou “se passará numa 

seleção para estágio” sugerem níveis distintos de questionamentos em relação ao “não saber 

do que gosta”, segundo o relato de alguns dos jovens. 

 
“Olha eu ficaria super feliz se o meu problema fosse ‘Ah! Não sei se vou 
ter emprego nessa área que eu quero tanto, não sei se conseguirei passar 
naquela seleção, não sei se vou gostar disso o resto da vida’. Quem dera! 
Acho que o meu caso é muito pior. Eu não sei do que eu gosto. Pode isso? 
Não sei mesmo. E olha que eu já faço estágio, tudo bem, participei do 
processo de seleção, foi difícil, passei, já estou há um ano e não me 
identifico com nada. Penso em sair, mas é loucura, porque o que tem de 
gente que gostaria de estar no meu lugar. Do jeito que está difícil conseguir 
um estágio” (...) Acho que não me identifiquei muito  com alguma coisa 
em especial no curso, que eu pudesse dizer: é isso! É isso o que eu quero! 
E até agora, estou no sétimo período ... Mas eu gosto de estudar. Faço tudo 
que é para fazer, no prazo, não faço nada mal feito... Só sei que isso dá 
uma angústia, e mais um semestre acabou. E acho que vou terminar e 
depois tentar fazer outra graduação, quem sabe Administração, ou numa 
dessas é mais Marketing, não sei.” (M.I.M.R, 21, F)  

 

 O não saber como um ponto fixo e certo nos discursos dos jovens apresentou-se como 

um capítulo à parte dentro do que se previa como objeto da disciplina. Mas parecia que algo 

                                                 
8 ibidem 
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os atingia anteriormente ao encontro de fato com o recrudescimento do mercado de trabalho e 

as mudanças nas relações e dinâmicas do mundo do trabalho, produzindo uma generalizada 

impossibilidade de pensar ou desejar o que pretendiam do/no futuro em meio a tantas 

incertezas. Dessa forma, supõe-se que a disciplina, ao se concentrar apenas em oferecer aos 

alunos o “como se inserir profissionalmente”, teria a mesma utilidade de um mapa quando se 

está dentro de um labirinto.  

 Em sentido figurado poderia se dizer que a disciplina estava preparada para responder 

ao como chegar lá. E encontra um grupo de sujeitos que pergunta “o que seria esse lá, antes 

de mais nada?”, e até mesmo “por que deveríamos estar tão desejosos e atônitos por chegar a 

algum lugar, seja aonde e como for?”, “não tem jeito desse lá vir até nós? Se esse lá fica no 

futuro, não bastaria apenas esperar por ele?”, “não foi sempre assim até agora?”, “temos 

poucas certezas, mas se há algo que sabemos é que o futuro é uma coisa que sempre chega. 

Sempre acontece. Como até hoje, sempre que choveu, depois parou!”. 

 Diante dessa configuração que denota a pouca utilidade do processo se concentrar 

inicialmente no como se inserir profissional ficou claro que a disciplina deveria se adaptar 

rapidamente.  

 Em linhas gerais foram observados dois eixos centrais de questionamentos ou 

problemáticas, que se reforçam mutuamente e que são aqui registrados da maneira exata como 

foram expressos pelos jovens: a)“como saber o que eu quero? Isso nunca me foi perguntado 

antes” e b) “para que planejar se não depende só de mim? E além do que pode não dar certo!”. 

 “O que você quer? Em especial o que você quer da e para a sua vida profissional?”. Para 

muitos alunos soa como uma pergunta fora de lugar, algo que os pega de surpresa como se o 

tempo das expectativas e atribuições sociais nem sempre coincidisse com o tempo de cada um 

deles. A pergunta parece disparar um jogo de forças tensional entre a necessidade premente de 
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definição e inserção profissional e a uma determinada complacência quanto à indefinição que 

parece ter se verificado até então, especialmente nos estratos sociais que fazem parte do 

estudo. É como se a conjuntura social de pertencimento até então não houvesse questionado 

os jovens e este passasse a ser o primeiro momento de uma seqüência de outros 

questionamentos. 

 Nessa condição, por meio da aplicação da disciplina de Planejamento de Vida 

Profissional, observou-se que, até o momento de inserção produtiva, os jovens tinham uma 

relação com o futuro como algo que apenas chegava. A partir de um determinado momento – 

como nos últimos semestres de graduação, com a procura por estágio, definição da área em 

que efetivamente desejam atuar e outras cobranças externas - os jovens descobrem que devem 

passar a ter algum tipo de implicação nesse automatismo do tempo. E essa implicação envolve 

escolhas e decisões tendo como base um mundo que agora se expressa sempre volátil e 

provisório. Dessa forma, parece que o futuro começa a se apresentar como algo que se 

precipita, que pode cair a qualquer momento sobre as cabeças dos jovens.  

 
“Quando eu vi já tinha que estar fazendo a escolha do curso, faculdade e 
tudo o mais. Eu nem sabia o que queria fazer e tinha que fazer uma escolha 
para o resto da vida! Aquela pressão. E acabei fazendo quatro 
vestibulares.” (L.B., 22,  F) 

 
 
Por meio da técnica de dinâmica de grupo denominada “Bastidores”9, que tem como 

uma de suas principais atribuições o levantamento dos fatores que influenciaram a escolha por 

um determinado curso, os alunos relatam as circunstâncias em que se encontravam nesse 

momento. De maneira generalizada, o período da escolha é descrito, primeiramente, como 

uma quebra de uma seqüência, especialmente pela necessidade de ter que escolher algo que, 

como agora é levado a crer, se trata de uma escolha com importantes reflexos sobre a sua vida 

                                                 
9 Essa técnica de dinâmica de grupo, assim como as demais referenciadas nesse estudo, faz parte dos módulos 
que compõem a disciplina de Planejamento de Vida Profissional, comentada no Anexo 1. 
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futura. Trata-se de algo que supostamente marcaria um momento de transição, muito embora 

seja possível observar que o sentido de transição não costuma se fazer ao entrarem na 

universidade, e muitas vezes nem mesmo durante o tempo de graduação, como crêem e 

esperam alguns.  

 
“Sabe quando a coisa pegou mesmo? Quando começaram a me perguntar 
se eu já estava fazendo estágio. E também começou uma certa pressão lá 
em casa, nessa mesma época. Porque no início era como no colégio. 
Aquela integração. Depois um salve-se quem puder.” (H.G., 24, M) 

 
 

Os relatos de que o início da graduação se dá como uma continuidade ao ensino médio 

não são esporádicos. Pode-se dizer que para alguns alunos a entrada na universidade, nesse 

sentido, equivaleria ao 4º e depois ao 5º ano do ensino médio e, ao que parece, essa seqüência 

poderia se manter caso não fosse interrompida pela necessidade de procurarem um emprego 

ou estágio. Começam, desconfortavelmente, a ler no ambiente que deverão, em algum 

momento, passar a responder pelo próprio sustento. 

 

“Ter que decidir com 17 anos uma carreira foi assim como um primeiro 
trovão do que viria pela frente.” (H.G., 24, M) 

 
 

É possível compreender que a definição por um curso ou uma carreira seja 

correlacionada a um “mau presságio” dos tempos que virão, dado que, para muitos jovens, até 

então, a vida se fazia como algo independente das escolhas ou pouco influenciada por elas. 

Além do mais, tudo parecia obedecer a uma cadência quase que previsível e ritmada, que na 

maior parte das vezes não evocava qualquer tipo de comprometimento com as decisões que 

por ventura fossem tomadas. 

 

“É interessante porque que, depois da pré-escola, veio direto o ensino 
fundamental e ninguém me perguntou se eu queria continuar estudando 
(risos). Mas, sério, ninguém perguntou se eu queria mudar de colégio, 
apenas me mudaram. Depois para o ensino médio, aconteceu a mesma 
coisa, tudo numa linha, em série. De repente, para tudo, corta essa 
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seqüência, e agora vem a tal coisa do ‘qual o curso você vai fazer’? ‘ Qual 
a sua futura profissão?  Agora tem que pensar meu camarada!’ E pelo jeito, 
agora que estou me formando tenho que pensar mais ainda. Lá em casa já 
falaram que eles vão segurar tudo até a formatura e depois é comigo 
mesmo. Só que o emprego agora não está fácil, não vem mais naquela 
seqüência. Não tem mais nada, que eu saiba, que venha depois.” (D. R., 24, 
M) 

 

 

A afirmação “agora tem que pensar, meu camarada” sugere que, anteriormente a isso, a 

atividade de pensar não se impunha como uma necessidade e que agora parece valer como um 

dos requisitos para conseguir um emprego, um sustento e, conseqüentemente, o ingresso no 

mundo adulto. A necessidade intensificada de pensar ao final da graduação parece coincidir 

com a anunciação – mesmo que não explicita – de que tudo “passará a ser com ele mesmo”. 

Nessa nova engrenagem, o futuro deixa de ser o que simplesmente chega, e o tempo, 

aquilo que passa. As noções de que o futuro deva ser pensado, construído, idealizado, devem 

ser incorporadas, assim como idéias de investir o tempo ou o cuidado em não perder tempo. 

Essa demanda emblemática de saber o que se quer, como uma experiência problemática, 

parece se juntar a tantas outras questões quantas forem as exigências por definições e escolhas 

na vida dos jovens. Durante a técnica de dinâmica de grupo denominada “Divã das 

incertezas” os alunos são convocados a listarem as principais dúvidas e inquietações que, de 

alguma forma, na opinião deles, se correlacionam à questão profissional. Em cada turma as 

apreensões mais significativas são escolhidas por eles e registradas pelos monitores. Algumas 

apreensões recorrentes entre diferentes turmas da PUC-Rio e UFRJ, entre os anos 2002 e 

2005, são aqui pontuadas. As apreensões se somam às que foram abordadas anteriormente, 

como as que se referem ao não saber do que se gosta ou deseja; à dúvida quanto a estar no 

curso certo; à satisfação futura quanto à área ou às atividades com as quais se identificam no 

presente; e às garantias para lidar com as variáveis externas, que não dependeriam deles. 

Além dessas, a técnica de dinâmica grupo revelou outras incertezas, a exemplo da que se 
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refere a questão da qualificação, de como conseguir uma formação que possa significar um 

diferencial no mercado ou chances de uma maior possibilidade de realização. 

 

“Não sei se diminuo o ritmo da graduação e me dedico mais ao estágio; 
não sei se viajo depois de formado ou se invisto logo num projeto mais 
concreto para a minha carreira; não sei se faço o mestrado logo depois ou 
tento trabalhar por um tempo antes; não sei se faço um MBA aqui ou fora; 
não sei se faço outra graduação ou se faço uma pós em outra área, já que 
não pretendo trabalhar no que estou me formando.”10 

 

Um elenco de apreensões foi registrado sobre as questões que aparentemente opunham 

realização profissional e realização pessoal, assim como a questão de satisfazer a si próprio 

ou ao outro. Nesta medida de satisfazer ao outro, uma dúvida recorrente se manifesta quanto 

aos recursos ou às possibilidades que imaginam dispor para corresponder às expectativas e ao 

investimento feito especialmente pela família. 

 

“Não sei se escolho o que me dá segurança financeira ou o que gosto, o que 
me traz realização pessoal; não sei como lidar com o dilema entre me 
frustrar ou decepcionar o outro; não sei se conseguirei retribuir todo o 
investimento que foi feito em mim; não sei se vou trabalhar com o meu pai 
ou tento fazer meu próprio caminho; não sei se tenho o talento necessário 
para ter sucesso; não sei se abro mão da minha vida profissional para casar 
e ter filhos.”11 

 

Algumas questões foram manifestadas como inquietações sobre o fluxo ou 

direcionamento da formação institucional. E nesse caso uma possibilidade de atividade 

produtiva muitas vezes aparecia desconectada dos conteúdos ou da cadência da formação. 

 

“Não sei se devo ser um estudante preocupado com o coeficiente de 
rendimento (CR) ou devo ter uma formação mais abrangente; não sei se 
abro o próprio negócio; não sei se eu estou desperdiçando meu potencial 
nesse curso e poderia já estar produzindo algo.”12 

 

                                                 
10 Aspectos do não saber registrados pelos monitores, a partir das falas dos alunos durante a realização da 
técnica de Dinâmica de Grupo “Divã das incertezas”, entre os anos de 2003 e 2005, envolvendo os alunos das 
duas instituições observadas. 
11 ibidem. 
12 ibidem. 
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 Além desse cenário de incertezas relacionadas a uma aparente imprecisão do querer dos 

jovens, um eixo complementar de questionamentos se apresenta problematizando, a princípio, 

o próprio sentido de projeto para o futuro quando calcado na ação de planejar. A validade do 

planejamento em si se vê comprometida pela ausência de garantias, dependência ou 

subjugação a variáveis externas que limitam até mesmo a possibilidade de registro do que se 

deseja. 

 
1.2.2 “Para que planejar se tudo pode mudar” 

 

 A idéia de planejar um futuro profissional, embora possa se imaginar ser algo pertinente 

em se tratando de jovens universitários em fase de formação e inserção, é identificada como 

algo extremamente complexo pelos alunos. Foi possível perceber que o planejar, como uma 

ação isolada, não faz parte voluntariamente dos hábitos culturais dos jovens em questão. Essa 

reação contrária ao planejar não se restringe à idéia de planejamento quando atrelada à 

questão de aprimoramento e inserção profissional. Acreditam na idéia de que viver sem 

planejar seja algo relacionado a um ideal de liberdade ou espontaneidade. Não planejar 

viagens, finais de semana ou até mesmo se casar ou ter filhos faz parte das práticas sociais 

esperadas, pela valorização de as coisas simplesmente acontecerem.  

 Esse ideal costuma se dar como reflexo tanto das próprias experiências dos jovens, 

quanto também do seu entorno, com amigos, pais e referências profissionais. As falas dos 

jovens apontam para o entendimento do planejar como uma prática ou um instrumento que 

preponderantemente cerceia a liberdade do sujeito. Não lhes ocorre que o planejamento, 

sobretudo o da vida profissional, poderia ser entendido como um instrumento de liberdade, na 

medida em que o sujeito teria a possibilidade de pensar, experimentar, planejar e alterar o que 

planejou.  
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“Eu prefiro pensar nas coisas quando elas acontecem, até porque não 
adianta sofrer adiantado. O cara vai, planeja tudo, e então logo no início ele 
já não consegue trabalhar naquilo que ele quer. Vê que não depende só 
dele, que em tudo tem a maior competição. E ai já está tudo fechado em 
cima daquilo. Todo preso no que planejou.” (C.S., 19, F) 

 

 

 Durante uma das últimas técnicas de dinâmica de grupo, denominada “Planejar para 

quê?”, sob forma de debate, alguns alunos questionam a posição de não planejar, defendendo 

a utilidade de se realizar um planejamento. Observam como discutível o exercício de 

liberdade daqueles que se vêem permanentemente reféns dos acontecimentos e das 

circunstâncias que lhes escapam. 

 
“Parece o Zeca Pagodinho: ‘deixa a vida me levar, vida leva eu...’ Olha só, eu 
posso dar um exemplo pessoal: se eu nunca tivesse desejado trabalhar na TIM, 
eu não teria feito italiano, entendeu? Eu quis algo e fui ver o que era 
necessário para conseguir, o que aumentariam as minhas chances.” (T.M.M., 
20, F) 

 
“Eu não preciso de um plano para a vida toda. Ninguém está falando nisso. E 
além do que se pode ir planejando em pequenas metas. Mas na realidade eu 
penso o seguinte: se existem mil fatores externos sob os quais eu não posso 
atuar, eu posso me perguntar qual é a minha parte? Eu posso não saber quem 
vai me contratar, mas eu posso decidir fazer um curso ou ter um determinado 
conhecimento para me facilitar a vida.” (M.G., 21, F) 

 
 

 Entretanto, durante o curso, quando os alunos se viam demandados a responder sobre o 

seu projeto profissional em si, alguns demonstravam explicitamente o quanto se sentiam 

desestimulados diante da tarefa de efetivamente planejarem o que desejavam realizar e de 

desejar o que lhes poderia acontecer num futuro profissional. E o desestímulo também 

compreendia a solicitação de que a tarefa fosse compartilhada com o grupo ou até mesmo 

apenas registrada por escrito. 

 
“Ah, essa é a pior parte. Agora pegou. Eu me matriculei na disciplina 
exatamente porque eu não sabia o que queria. Só que eu ainda não sei. E 
ainda estou pensando em fazer um outro curso! Como é que dá para agora 
chegar e planejar. Só dá para planejar quem minimamente sabe o que quer. 
É básico isso.” (M.A.F., 21, F) 
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 A convicção de que seja “básico” condicionar a ação de planejar a de saber o que se 

quer verificou-se em diversas falas. Em alguns casos nem mesmo desejar algo era possível 

sem algum tipo de garantia. Em outros a ação de planejar efetivamente algo se confundia com 

a de desejar, como se tratassem de um mesmo sentido. 

 
“Eu também concordo. Essa coisa de ficar planejando é muito ruim porque 
a gente acaba se frustrando se deseja algo e depois não acontece. Sem falar 
que acaba decepcionando quem está por perto. Lá em casa já tem a maior 
cobrança. Até porque eu já mudei de curso.” (L.M., 24, M) 
 
“Amanhã a gente nem sabe o que vai acontecer. Imagina planejar algo para 
daqui há cinco ou dez anos!” (V.H.S., 21, F) 
 
“Do que adianta falar o que eu pretendo fazer da vida ou o que gostaria 
que desse certo? Não depende só da gente! Se eu falar o que eu quero 
trabalhar na empresa X, você me arruma uma vaga, ou um estágio? Toda a 
seleção é aquela quantidade de candidatos.” (H.G., 24, M) 
 
“Eu já li entrevistas de muita gente que diz que nunca planejou nada. Que 
as coisas foram acontecendo. Que uma oportunidade levou à outra. E tem a 
coisa do cara certo, no lugar e hora certa.” (R.D., 20, F) 

 

 

 Sobre a questão que envolve o “para que planejar se não depende só de mim, e além do 

que pode não dar certo!”, um ponto que prevalece nas falas é a questão da ausência de 

garantias. Essa ausência de certezas no depois, sob a forma de garantias, quanto às 

possibilidades que cada um dispõe para se inserir profissionalmente, parece atribuir 

negatividade ao planejar.  No entanto, há na questão da falta de garantias um paradoxo. Ao 

mesmo tempo em que a incerteza de se inserir no mercado esmorece o interesse no 

planejamento, alguns relatos denotam a certeza de que não vão ou que não são capazes de se 

inserir, como se estivessem sempre aquém do esperado. Nesses últimos casos a incerteza 

parece ser tão insuportável que seria melhor definir já a princípio que não é viável. Observa-

se, assim, quase que um alívio na idéia de que não valeria planejar ou desejar algo em relação 

ao futuro, sobretudo em face das restrições e exigências do atual mercado de trabalho.  
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 Dessa forma, torna-se relevante o aprofundamento de alguns aspectos da conjuntura 

onde essas idéias são geradas, suas fontes e mecanismos de propagação, objetivando uma 

melhor apreensão das representações que os jovens fazem do mundo de trabalho e em que 

medida essas representações poderiam impactar na esfera de suas ações. 

 
1.2.3 Crenças arraigadas e incerteza generalizada 
 

Tem-se aqui um panorama de questionamentos dos jovens universitários, alguns 

relacionados ao seu dia-a-dia, mais ligados ao agora, e outros que poderiam se refletir sobre as 

suas perspectivas futuras. No entanto, chama atenção o fato do cenário de inserção dos jovens, 

eclipsado por grande volume de dúvidas e imprecisões, conviver com um determinado arranjo 

de expectativas e certezas daqueles que fazem parte do seu entorno, especialmente, 

representados aqui pela família, sistema de ensino e grupo social. É como se fosse possível 

conviver numa mesma órbita de um mundo volátil e instável: de um lado, os jovens em fase 

de inserção respondendo de maneira aparentemente descompromissada e sempre temporária 

às questões que são colocadas quanto ao futuro e às possibilidades de realização; e, de outro, 

os demais agentes do seu entorno, respondendo como se orientados por um raciocínio 

calculante que aponta para onde e como se deva ir.  

A análise de alguns aspectos da técnica de dinâmica de grupo, denominada “Redes 

sociais” contribui para a apreensão desses contrastes. A aplicação de tal técnica se propunha 

realizar um delineamento das expectativas das pessoas que convivem com os jovens, em 

especial aquelas que dizem respeito ao que se pensa e espera dos jovens em questão. Na 

atividade é proposto aos alunos que inventariem as suas diferentes redes sociais, buscando 

reconhecer aqueles que mais influenciam em suas decisões. E, uma vez identificadas as 

pessoas, os alunos deveriam, por meio de uma entrevista, levantar as principais convicções 
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delas e, em especial, a idéia ou impressão que possuem acerca do jovem, do seu futuro e das 

escolhas que faz.  

 Por meio desse exercício muito dos valores dos entrevistados costumam vir à tona. 

Alguns parecem refletir as próprias escolhas e trajetórias, enquanto que, em outros casos, 

segundo as falas dos alunos, refletem não a realidade em que eles próprios vivem, mas a que 

idealizam.  

 
“É engraçado que pelo que se pode ver aqui na turma a maioria das pessoas 
espera que a gente se realize profissionalmente e no plano pessoal também. 
Em resumo que se tenha sucesso e seja feliz. Como se isso fosse fácil e 
como se eles mesmos conseguissem fazer isso.” (M.I.M.R., 21, F) 
 
“Eu observei que nas entrevistas feitas com os pais quando foi perguntado 
´o que você acha que eu deveria fazer em relação ao meu futuro 
profissional?’, todo mundo, todo mundo sem exceção respondeu: ‘- Ah! 
Você deve fazer o que gosta, o que mais vai realizá-lo, e  isso sem falar no 
você deve procurar ser feliz’. Tudo bem. Só que não é essa mensagem que 
se passa no dia-a-dia. Por exemplo, a T.M. quando falou para a mãe que 
queria fazer psicologia a mãe disse para ela estudar mais um pouco e fazer 
medicina, porque teria muito mais chances de conseguir um trabalho. 
Mesma coisa com o B.R.L. que queria fazer comunicação e aconteceu a 
mesma coisa. Pior eu acho, o pai até falou para deixar de ter preguiça e 
fazer direito, para conseguir um trabalho, independência e tudo o mais.” 
(H.G., 24, M) 
 
 

 A expectativa de que o jovem consiga um bom trabalho, entendido aqui 

preferencialmente como um emprego fixo e com garantias, funcionou como pano-de-fundo 

para as demais. Em alguns casos essa expectativa era explicada pelos alunos como a 

necessidade de retribuírem o investimento que lhes foi realizado, seja financeiro ou pessoal. 

Aliada a essa demanda, alguns pontuavam até mesmo o dever de superar o sucesso que os 

pais tiveram. Tal necessidade de superação era atribuída ao fato de que os jovens estariam 

tendo muito mais oportunidades que os pais tiveram, e, em alguns casos, até mesmo que os 

avós, dado que esses, quando em fase de inserção profissional, não contaram com as mesmas 

facilidades que hoje os jovens supostamente contariam.  
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“Eu tenho que superar o meu pai, eu sinto que tenho essa obrigação. Os 
pais dele não deram nada para ele. Ah! Esses então! O meu avô nem falava 
português quando chegou no Brasil e construiu sozinho tudo o que ele tem, 
criou a família, o filhos, mesmo sem ter tido oportunidade de estudar. E o 
meu pai, ele praticamente se fez sozinho. Foi ele quem bancou o próprio 
estudo, teve que trabalhar durante toda a faculdade. E fez Engenharia, que 
nem precisa se falar como é difícil. E eu além de ter tudo, todas as 
oportunidades, só estudo, tenho meu carro, viajo, saio no final de semana. 
Tenho que fazer melhor.” (V.S.M., 22, M) 

 
 

 Esse tipo de fala é um exemplo de várias outras ponderações que os jovens fazem ao 

refletirem sobre a trajetória que estão tendo e as que os diferentes agentes das suas redes 

sociais tiveram. Muitas vezes as ponderações denotam uma enorme confusão entre o que se 

considera oportunidade e facilidade. As facilidades que são oferecidas aos jovens, tais como 

apenas estudar sem se preocupar com os custos da sua formação, ter acesso a diferentes fontes 

de informação e possibilidades de aprimoramento além do ensino universitário, não ter que 

contribuir para o orçamento doméstico e dispor de outras comodidades (ter carro próprio, 

viagens e lazer), não devem ser entendidas necessariamente como oportunidades para o seu 

desenvolvimento. Pela observação de diferentes relatos é possível perceber que, ao contrário 

dessa correlação, as oportunidades muitas vezes se fazem pela ausência de facilidades, 

comodidades ou privilégios no acesso aos recursos para o desenvolvimento dos sujeitos. 

 Nesse sentido, destaca-se aqui a fala de uma jovem ao descrever os acontecimentos 

marcantes de sua vida, no sentido de terem proporcionado novos conceitos e referências: 

 

“Quando fiz seis anos eu parei de ganhar presentes. Não apenas eu, mas a 
minha irmã também e todo mundo lá em casa. Os meus pais explicaram que 
iríamos construir a nossa casa, e que durante um tempo teríamos que fazer 
economia. Foram quatro anos e todos nós aprendemos como é construir 
uma casa, e como é ter um ideal e realizar um sonho.” (M.G., 19, F) 

 
 

 A fala se soma a outras com um mesmo sentido, no qual outros jovens afirmam terem 

incorporado novas visões sobre a vida a partir de acontecimentos ou períodos em que foram 
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expostos a mudanças, algumas delas marcadas por perdas ou transformações alheias as suas 

vontades, tais como separações, mudanças de colégios, afetamento do padrão econômico e 

mortes. Algumas das mudanças implicaram na interrupção ou perda de facilidades que, na 

opinião de alguns jovens, hoje poderiam ser entendidas como oportunidades de 

desenvolvimento. 

 Por meio da mesma técnica de dinâmica de grupo, “Redes sociais”, além das 

expectativas referentes à superação ou retribuição dos esforços direcionados aos jovens ao 

longo da sua formação (oportunidades oferecidas), foram trazidas pelos jovens outras 

temáticas, pesquisadas junto aos diferentes agentes de suas redes. Algumas temáticas foram 

aqui entendidas como crenças desses mesmos agentes e, no seu conjunto, a série de crenças 

sugere pertencer a uma atmosfera de certezas, garantias e previsibilidades que de alguma 

forma contrasta com o mundo de imprevisibilidade e descontinuidade que parece ser o que os 

jovens vivenciam, em especial no momento de inserção profissional.  

 Deve-se ressaltar que o contraste se apresenta de maneira pronunciada mais 

precisamente ao término da graduação, uma vez que, no seu início, os jovens parecem 

comungar das mesmas expectativas quanto ao futuro e ao progresso que estariam por vir, 

inapelavelmente. As crenças mais representativas foram discutidas e registradas pelos 

próprios alunos entre os anos de 2002 e 2005 e passam a ser destacadas. 

 Há a crença na mobilidade através do ensino, a partir da pressuposição de uma relação 

seqüencial entre o processo de formação e a obtenção de trabalho, entre a titulação e a 

habilitação ao desempenho produtivo. São manifestações dessa crença expressões como:  

 
� o diploma de graduação, juntamente com um bom currículo e o fato de ter estudado numa 

universidade renomada, garantirão ao jovem um emprego e o seu auto-sustento; 
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� a performance acadêmica reflete objetivamente (ou interfere) no desempenho profissional 

futuro (preocupação com a obtenção de boas notas como uma possível condição para se 

conseguir os melhores empregos); e 

� a missão ou participação da família se concentra em ou se resume à função de investidora e 

essa função finda ao término da graduação. 

 

 

 Quanto ao fato da última crença ser trazida de maneira enfática por todas as turmas, 

poderia se imaginar a apreensão dos jovens diante da aproximação da formatura, como 

também se poderia aventar que a acelerada transformação dos processos produtivos impõe 

novas dinâmicas à ordenação do processo ensino-trabalho. Uma importante transformação 

poderia ser a da educação deixar de ser anterior ao trabalho para ser concomitante a ele, como 

observa Santos (1997). Isso significaria uma fusão entre formação e desempenho profissional 

a exemplo das exigências de educação permanente e reciclagens, às quais um número elevado 

de adultos e profissionais estabelecidos no mercado já estaria exposto e se submeteria. 

 Uma outra categoria de crenças que também muitas vezes não se justifica como uma 

possibilidade de correlação direta é a de que os jovens venham a trabalhar na mesma área de 

suas formações. Essa crença costuma considerar que na fase de opção por uma graduação 

todos os jovens teriam noção do significado dessa escolha e que a mesma se manteria durante 

os quatro ou cinco anos de curso. Considera-se também que os jovens, por um lado, desejem 

que isso aconteça, que passem a trabalhar na área ou em ambiências ligadas às formações e 

que efetivamente tenham condições pessoais e/ou habilidades técnicas de fazê-lo. Tais 

crenças se manifestam em frases como as abaixo listadas: 

 
� o ingresso de um jovem num curso superior significa que ele de fato deseja essa escolha ou 

esse curso, como se um jovem de 16 ou 17 anos possa (ou deva) saber o que deseja fazer 
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profissionalmente, que haja uma correlação íntima em se querer cursar determinada carreira 

e desejar trabalhar com ela;  

� o final da graduação corresponde a uma maior definição do que se deseja fazer, significa 

que o jovem agora pode se dedicar àquilo em que se formou; e 

� deve-se acabar tudo o que foi começado, pois as coisas não devem ser deixadas pela 

metade, especialmente em se tratando de um curso de graduação, uma vez que um diploma 

superior é importante, independente de futura atuação na área de formação. 

 
 

 A idéia de que haja uma correlação direta entre retorno financeiro e realização 

profissional é apontada pelos jovens como uma crença que não se comprova de forma 

generalizada. Embora, para alguns jovens, a realização financeira seja algo relevante – 

referem-se a como obter segurança financeira - tentam enfatizar que isso não deva ter como 

condição a necessidade de desempenharem tarefas com as quais não se identifiquem ou não 

tenham qualquer forma de prazer. Tal crença manifesta-se como nas afirmações a seguir: 

 
� A segurança financeira futura poderá equilibrar o desprazer de estar no presente cursando 

uma carreira com a qual não se identifica. 

� A facilidade de trabalhar com a família (empresas familiares) significa segurança e 

realização tanto para os jovens quanto para a empresa. 

 

 No que se refere à vida pessoal, os jovens costumam destacar a crença de que o 

casamento e a constituição das próprias famílias sejam sinônimos de realização para todos. 

Segundo os jovens, essa crença costuma ser pontuada numa seqüência de acontecimentos – 

estudar, trabalhar, casar e ter a própria família - de maneira que ela complementa as demais.  

 As categorias de crenças trazidas pelos jovens não se esgotam nos exemplos que 

expressam os de maior ocorrência. Entretanto, vale pontuá-los como representativos de 

arranjos de convicções de diferentes redes de pertencimento, notadamente da rede familiar. A 
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observação de boa parte desses arranjos sugere noções de estabilidade, segurança e confiança 

não apenas em diferentes instituições, mas também na própria noção de desenvolvimento dos 

jovens, o que torna as crenças ainda mais contrastantes com as posições defendidas pelos 

jovens, como a de não se saber do que se pretende fazer.  

 

1.3  O ELEITO DENTRO DE UMA CONJUNTURA IMPONDERÁVEL 
 

 O contato com jovens em fase de inserção profissional torna perceptível a relação que 

eles travam com o mundo do trabalho, que parece permanentemente se agigantar no que é 

exigido deles, em proporção ao que podem dar. Neste cenário apreendido fortemente na sua 

desproporcionalidade, a questão do por onde começar, como já foi visto, se transforma numa 

exceção, um discurso refinado e estratégico em relação ao futuro profissional que se 

prenuncia. Dessa forma, como já foi dito, o como se inserir no mundo profissional agora cede 

lugar a um outro discurso afirmativo e emblemático, o de não saber o que se quer. 

 O conjunto de incertezas apreendido nas falas dos jovens coincide não apenas com um 

sistema de crenças e expectativas das diferentes redes de pertencimento dos jovens, visto 

anteriormente, mas também com um determinado arranjo discursivo encontrado nas diferentes 

mídias, que se propõe a comentar e elucidar o que acontece com as novas relações de 

produção. Esse arranjo merece ser destacado em nossos estudos por parecer ter sido eleito 

pelos jovens – dentre outros discursos sociais - como uma fonte fidedigna para o 

entendimento do que ocorre e dos caminhos a serem seguidos.  

 Essa predileção é percebida de maneira indireta, na recorrência ao seu conteúdo e na 

forma como este é apresentado. A recorrência se dá mesmo que, muitas vezes, os conteúdos 

sejam apresentados sem uma contextualização histórica ou social, pois o envolvimento 

acontece com as questões que despertam maior interesse, por serem prementes à sua 
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condição: o desaparecimento de milhares de postos de trabalho, a dificuldade em se inserir e o 

que é necessário que seja feito para lidar com tudo isso e ter o seu lugar assegurado. 

 Na mesma proporção em que as falas dos jovens demonstram incertezas quanto ao 

futuro profissional, que tem como marco nevrálgico a sua inserção na figura do primeiro 

emprego, o discurso midiático muitas vezes se apresenta não apenas interpretando a realidade, 

também, em alguns casos, apresentando soluções prescritivas para esse contexto.  

 Essa constatação se deu por intermédio dos próprios alunos, ao constantemente aludirem 

ao conteúdo das mídias nas suas argumentações em discussões de grupo e também como 

referência teórica para as tarefas que evocavam posicionamentos sobre as transformações 

contemporâneas.  

 Desde um primeiro exame sobre o discurso midiático trazido pelos jovens, é notável a 

construção assertiva de seus componentes editoriais. Capas, títulos e manchetes de suas 

matérias, ao versarem sobre temas como inserção, manutenção e mobilidade no emprego de 

forma ampla, apresentam a realidade na maior parte das vezes com grande poder diagnóstico, 

bem como com uma relativa capacidade prescritiva quanto às alternativas a serem 

consideradas.   

 Para exemplificar como esses temas podem ser encontrados na mídia, destaca-se aqui de 

que maneira a questão da inserção profissional, já referida como momento crucial para os 

jovens, se vê refletida em enunciados diversos, que foram trazidos pelos jovens: 

 
O desafio de arrumar emprego. (REVISTA VEJA, 2003, n. 50, ano 36 
capa)  
 
O segundo vestibular: os desafios de entrar num mercado de trabalho em 
que a concorrência para o primeiro emprego é bem maior do que aquela 
enfrentada para ingressar na faculdade. (ibidem, p. 168) 
 

Filhos da Recessão / Maratona pelo emprego: País terá recorde de jovens na 
busca por uma vaga no mercado de trabalho em 2005. O Brasil está a 
poucos meses de um recorde. Em 2005, segundo estimativa inédita do 
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Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o país terá o mais alto 
número de jovens já registrado em sua população. Serão 35,1 milhões de 
habitantes com 15 a 24 anos — 1,3 milhão a mais que o observado no 
último Censo Demográfico, em 2000. Significa dizer que um em cada cinco 
brasileiros estará em idade para trabalhar, num mercado de desemprego 
recorde, salários baixos e exigências que contrastam com a má formação e a 
inexperiência de quem está apenas engatinhando na vida profissional. (O 
GLOBO, Rio de Janeiro, 13 jun. 2004. Caderno de Economia, p. 35)  

 

 

A inserção profissional aparece aqui descrita em meio a desafios, maratonas, 

concorrências, numa disputa que lembra o vestibular, só que agora em maior escala de 

apreensão – talvez porque atualmente se trata de “mais de mil candidatos para uma vaga”. 

 

O concorrido vestibular do primeiro emprego - Chance de iniciar a carreira 
em uma grande corporação faz mais de mil candidatos disputarem uma 
vaga”. Foi dada a largada para mais uma maratona de caça aos jovens 
talentos pelas empresas. As cerca de quatro mil vagas abertas no mercado 
por ano para trainees e estagiários continuam bastante disputadas, 
superando inclusive a concorrência de alguns vestibulares. Na Unilever, 
por exemplo, 26,6 mil pessoas se candidataram a 20 vagas para trainee e 15 
mil para 125 vagas de estágio. Já a Rhodia recebeu 27 mil inscrições para 
um total de 27 vagas voltadas para estágio. (JORNAL VALOR 
ECONÔMICO On-line, 08 nov. 2004).  

 

 

Numa rápida leitura das manchetes, os jovens se apercebem fazendo parte de 

estimativas inéditas que a todo o momento – ou em todas as edições - batem recordes. Só que 

as permanentes superações dos números e dos índices, que se supõe refletirem sobre as suas 

chances de inserção, raramente lhes são favoráveis, como comprovam as desestimulantes 

composições dos arranjos apresentados. Pela leitura desses conteúdos que os alunos recorrem 

como uma das importantes fontes de informações, caricaturalmente aqui resumidos, é possível 

perceber que entram em contato com números jamais vistos de jovens potencialmente aptos 

para entrar no mercado de trabalho, que por sua vez comporta o maior número de 

desempregados, além de oferecer vagas e salários em processo de enxugamento compondo 

com uma progressiva intensificação das exigências de qualificação. E, somado a tudo isso, os 

jovens algumas vezes se percebem sem uma contrapartida, na medida em que são informados 
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sobre as deficiências da formação institucionalizada e da falta de experiências na sua 

formação. 

Outra forma de arranjo dos discursos midiáticos sobre essa questão torna-se ainda mais 

impactante por atuar sobre os jovens que supostamente teriam uma contra-partida, ou seja, 

aqueles que imaginam ter assegurado o seu lugar no mundo do trabalho pela trajetória 

educacional empreendida até então. 

 
Nunca foi tão difícil começar: Eles são jovens, graduados, sabem inglês e 
informática. Mas estão longe de ter emprego garantido. (REVISTA 
AMANHÃ, 1998, n. 133) 
 
Diploma na mão e futuro incerto: o mercado de trabalho mostra a face mais 
dura e seletiva até para jovens que têm curso superior e integram elite a 
intelectual brasileira. (ibidem, p. 62) 
 
Difícil começo: O mercado de trabalho se torna ainda mais seletivo e 
exclui até mesmo jovens que seguiram a cartilha básica para deslanchar na 
profissão. Pense na nata da juventude brasileira. Aqueles que são ágeis no 
mouse, têm inglês na ponta da língua e exibem a grife de uma universidade 
de primeira linha. Agora, imagine 700 deles, todos enfileirados à porta de 
uma empresa de recursos humanos, em São Paulo, disputando a sua 
primeira migalha do mercado de trabalho – uma vaga de trainee que os fará 
trabalhar duro, ganhar muito pouco e, possivelmente, acabar no olho da rua 
depois de algum tempo. Pense que é você, ou seu filho que está nessa fila. 
E, finalmente, prepare-se para a dura realidade: destes 700, no máximo 30 
afortunados terão os seus currículos escolhidos. (ibidem, p. 62) 

 

 

O lead dessa reportagem de seis páginas da Revista Amanhã (op.cit., p. 62) segue 

informando que a situação descrita pelos jornalistas, embora não corresponda a uma 

ocorrência específica, conta com números reais, uma vez que a matéria jornalística “se apóia 

em alarmantes dados estatísticos da Passarelli Talentos, empresa especializada em seleção de 

pessoal de São Paulo, que tem como cliente as maiores companhias do país” (ibidem). Como 

numa linguagem fílmica os autores esclarecem aos espectadores/leitores que se trata de uma 

história real, embora nomes e lugares necessitaram ser substituídos. Entretanto, em centenas 

de outras mídias, vários entrevistados relatam pequenas “histórias/esquetes” que refletem o 
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mesmo drama da introdução, que como histórias reais permitem a identificação com as 

situações descritas.  

O material aqui selecionado longe de reproduzir a profusão desses conteúdos tem a 

função apenas de trazer para o debate a característica de formadora de opinião do discurso da 

mídia, naquilo em que ela se entrecruza com os relatos dos jovens. Vale ressaltar que, de uma 

forma ou de outra, se trata de um discurso que acaba por não apenas informar sobre as 

possibilidades e mecanismos que os jovens dispõem para uma iniciação profissional, mas 

também de certa forma corrobora para a construção de um determinado imaginário sobre essa 

temática – imaginário este tanto do jovem em relação ao mercado de trabalho, quanto do 

jovem em relação a ele mesmo e reciprocamente em relação às diferentes redes sociais das 

quais faz parte.  

Como já foi mencionado, através do relato dos alunos foi possível constatar que a mídia 

se constitui numa relevante fonte de referência para a construção de seus discursos sobre o 

tema geral da questão do trabalho, de maneira que se faz mister pensar de que formas este 

entrecruzamento pode se dar.  

Em um dos primeiros encontros da disciplina de “Planejamento de Vida Profissional”, a 

técnica de dinâmica de grupo, que denominei como “O que está acontecendo?” elucida tal 

aspecto. Preliminarmente os alunos são indagados acerca das impressões pessoais que 

possuem sobre o panorama do mundo profissional, sobre o que estaria acontecendo e se 

possível o que estaria causando os principais problemas que afetam os jovens e quais seriam 

esses problemas afinal. Depois de uma rápida exposição conjunta, lhes é solicitado que 

preparem, em casa, uma argumentação com base nas fontes que julgarem pertinentes para a 

realização da tarefa, que constará da realização de um grande mosaico, com as diversas 

contribuições.  
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Observa-se pelos resultados trazidos que há uma recorrência de matérias jornalísticas 

colhidas em diferentes mídias, tendendo para um caráter de prescrições feitas pelos 

especialistas em mercado de trabalho, por recrutadores/empregadores e por aqueles que 

obtiveram sucesso (reconhecido pela mídia). Com base nessas fontes, os principais temas 

foram resumidos e registrados pelos próprios alunos, entre os anos de 2002 e 2005, como 

dados da realidade do mundo do trabalho, que se traduziram em evidências de que:  

a) o mercado de trabalho encontra-se saturado;  

b) o emprego agora não é mais uma “coisa” certa;  

c) nem todos vão conseguir se inserir;  

d) falta experiência profissional;  

e) deve-se estudar permanentemente; e 

f) deve-se estar preparado para competir. 

Quanto ao que seria recomendável se fazer ou às formas de se lidar com essas questões, 

invariavelmente foram trazidas as temáticas: 

1) características profissionais valorizadas, resultantes de terem freqüentado 

universidades bem conceituadas, ter realizado cursos generalistas, dominar idiomas, realizar 

intercâmbios e especializações;  

2) características pessoais esperadas, fruto do desenvolvimento da capacidade de 

liderança, criatividade, espírito empreendedor, iniciativa, capacidade de trabalhar em grupo;  

3) estratégias de como melhor se preparar para competir, a necessidade de se ter uma 

rede de relacionamentos, a qual os alunos se referem como ter “QI” (“quem indique”); e 

4) como se comportar numa entrevista de seleção, e aqui se refere desde o modelo de 

um currículo ideal até o que seria recomendável como forma de proceder durante o processo 

de seleção. Essa temática costuma ser a mais específica e detalhada. 
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Segundo o relato dos jovens, ao comporem grupos de discussão, esses conteúdos são 

absorvidos por meio da leitura direta e indireta, quando comentados por colegas, pelos 

próprios pais e em algumas vezes referenciados pelos professores durante as aulas. Nesses 

casos, as informações são internalizadas não apenas pela leitura objetiva, mas como um 

produto de discursos que se interpenetram. Um ponto interessante desse intercâmbio é que em 

muitos casos para as informações trazidas não são apontadas as procedências específicas, 

como de uma possível autoria ou referência da confiabilidade daquela informação. A maior 

parte das argumentações são tão somente precedidas por “diz que agora”, “saiu uma matéria 

falando que”, “eu li numa determinada revista que” ou “ouvi falar que saiu uma reportagem 

falando que”, e a legitimidade atribuída a todas essas informações costuma se apoiar no fato 

de terem sido publicadas. 

Deve ser destacado que a aproximação entre o discurso dos alunos e a informação 

midiática não se restringe apenas ao conteúdo, mas também se reflete na forma como a 

informação se estrutura, como num exemplo já referido anteriormente, mas que se quer aqui 

enfatizar por tratar de um conteúdo de grande recorrência. 

 

O funil estreitou: O mercado de trabalho não é mais o mesmo, esse é o 
fenômeno. Num cenário em que há mais candidatos do que vagas 
disponíveis, ele foi dominado por um darwinismo econômico em sua 
expressão mais avançada. (REVISTA VEJA, 1996, n. 33, p. 116) 

 

Por meio desse tipo de conteúdo o mercado de trabalho atual é comparado à figura de 

um funil, que se estreita cada vez mais. E isso parece se justificar dado que existe um 

excedente de candidatos em relação às vagas disponíveis, impondo um novo tipo de seleção 

natural, só que mais acirrada. Independentemente das várias mensagens veiculadas na citação 

acima, o conteúdo é pontuado aqui, objetivando problematizar a forma naturalizada que se 

estrutura essa mensagem, assim como na citação a seguir, em que não apenas se naturalizam 
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mas também são generalizados os predicativos que os candidatos deverão desenvolver para 

atender os desejos da empresa: 

 
O que a empresa quer? O candidato de hoje precisa de mais do que o diploma 
e os cursos de inglês e computador. (JORNAL VALOR ECONOMICO On-

line, 08 nov. 2004) 
 
 

Ao se considerar as falas dos alunos e as mensagens midiáticas, observa-se significativa 

convergência entre elas, tendendo a uma incomparável e incontestável naturalização dos 

acontecimentos por parte dos sujeitos e das mídias. É como se a única possibilidade de tempo 

explicativo fosse o presente e este reduzisse o porquê determinado fato acontece a apenas isto 

acontece. Algo se dá como se nessas interações ocorresse uma acentuada descontextualização 

histórica e social dos acontecimentos. Dessa forma, a maneira como os jovens parecem 

absorver as mensagens sugere que não existe passado, fatores que levaram a esse estado, e 

nem futuro, especialmente no que tange a uma possibilidade de implicação subjetiva numa 

mudança. O “agora é assim” parece quase sinônimo de “sempre foi e sempre será assim”, ou 

que se estaria diante de um inapelável “desenrolar dos acontecimentos” em sua marcha 

“evolutiva” ou “adaptativa”. 

 

1.3.1 Saberes dissociados: “afinal, por que os empregos acabaram?” 
 

 
Sobre a possibilidade de apropriação do significado do mundo do trabalho em relação ao 

antes e ao depois, tem-se a impressão de que outras formas de cognição deixam de ser 

articuladas para um melhor entendimento dessa questão, como, por exemplo, as ricas 

experiências vividas por outros homens em momentos distintos não são citadas ou levadas em 

conta nesse entendimento. O próprio sentido de historicidade parece ceder lugar às cognições 

onde tudo passa a ser explicado no “agora é assim”. Figurativamente poderia se inferir que ao 
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estudar o panorama do mundo do trabalho nos últimos 200 anos – da Revolução Industrial e 

da revolta dos aldeões ingleses do século XIX, até os efeitos das recentes mudanças de ordem 

macro-econômicas, como os avanços tecnológicos/informacionais e a globalização – o jovem 

não consegue correlacionar isso com a experiência vivida diariamente, enquanto possibilidade 

de compreender os fenômenos ligados a sua inserção e seu desenvolvimento profissional. 

 Numa das primeiras aplicações da técnica de dinâmica de grupo “O que está 

acontecendo?”, em agosto de 2001, no momento em que eram tematizadas as grandes 

mudanças no mundo do trabalho, com as transformações da noção de emprego e 

empregabilidade, deu-se uma reveladora seqüência de questionamentos. Um estudante que 

então cursava o sétimo período de engenharia, 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. Todo mundo fala do fim do emprego, mas desde quando 
isso vem acontecendo? Quando eu entrei na faculdade isso já estava 
assim? Eu acho que não. 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?” (D.F, 
21, M) 

 
 
 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 seqüência de questionamentos motivou-me a envolver os demais alunos daquela 

turma na discussão de “por que os empregos acabaram?” e se todos concordavam com isso. E 

essa mesma vivência passou a ser replicada com outras turmas nos períodos seguintes, quando 

logo nos primeiros encontros era solicitado aos alunos que externassem as suas impressões 
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sobre essa questão, se concordavam com ela, ou seja, se os empregos estariam acabando 

realmente ou não e, caso fosse afirmativo, por que isso estaria se dando.  

 Nessas ocasiões, com freqüência a questão do desemprego era explicada por fatores 

oriundos de informações das quais ouviam falar e que mesmo assim passavam a funcionar 

como vetores explicativos, como “alta densidade demográfica atual” - não haveria mais 

empregos porque “teria muita gente no mundo”. Outra possibilidade ligada à mesma questão 

seria o “grande número de universidades particulares existentes”, que segundo os alunos 

“pulverizam exércitos” de sujeitos diplomados ao final de cada semestre, competindo pelas 

mesmas vagas que eles. A questão da “entrada das mulheres no mercado de trabalho” também 

costumava ser lembrada como um incremento à competitividade que teria se dado a partir de 

um determinado momento, mas que também não se sabia ao certo quando. 

 Outra vertente de problemas apontada resultava da combinação do surgimento e do 

enorme emprego dos computadores, juntamente com os recursos de alta tecnologia que se 

dispõe nos dias atuais. A questão era explicada como se os “computadores fossem os 

responsáveis ou influenciassem a eliminação de várias profissões”, se por algum “efeito 

dominó”, que não se sabe explicar muito bem, os empregos teriam ficado escassos de uma 

forma geral e muitas pessoas teriam sido demitidas por uma espécie de obsolescência por não 

se atualizarem. A globalização também era lembrada como “fator que de alguma forma afeta” 

a possibilidade de empregos dos jovens, sem que se precise muito como isso acontece. Era 

associada aqui a necessidade de forte preparo na formação institucionalizada e permanente 

atualização para a competição que, além de local, agora se dava internacionalmente.  

 As leis trabalhistas também eram referidas, pois, segundo os depoimentos, “o governo 

na tentativa de proteger os empregados, especialmente os jovens candidatos a empregos, 

acabam gerando altos encargos para as empresas que inviabilizam as contratações”. Ainda 
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ligado a isso, a “falta de experiência anterior” dos jovens era salientada como fator 

responsável para que o patronato não desejasse a contratação ou manutenção destes; seguida 

pela “má formação escolar” e chegando à “falta de empenho, garra e dedicação de alguns para 

conseguir uma colocação”.  

 Vale pontuar que, embora a maioria concordasse com a máxima do desaparecimento dos 

empregos, um número reduzido de alunos, mas freqüente em todas as turmas, não concordava 

com isso. Justificavam essa posição afirmando que os empregos existiam sim, mas o que 

faltavam eram pessoas realmente com “vontade de trabalhar”, que os empregos teriam 

desaparecido, sem dúvida, mas para “aqueles que não se esforçaram”, que não investiram com 

dedicação, não se atualizaram quanto às demandas do mercado. Afirmavam que não teriam 

empregos os jovens que “não fizeram a sua parte e que agora querem que tudo lhes caia do 

céu”. Alguns alunos chegavam a questionar se os empregos tinham realmente acabado, dado 

que tinham conhecimento de pessoas que conseguiram se inserir e permanecer no mundo 

profissional. Era aventado dessa forma que chances havia, mas que apenas alguns conseguiam 

aproveitá-las. 

 Essa experiência singular propicia uma série de indagações e possibilidades de leituras, 

especialmente porque, embora básico, o primeiro intrigante 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, chegando a arriscarem alguns 

palpites, é claro, mas impossibilitados de aferições precisas. Era algo como se o mundo da 

vida, em se tratando também do mundo das possibilidades de localização produtiva, se 
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mostrasse envolto em mistérios, muito confuso para as possibilidades de apreensão dos 

jovens.  

 Outro aspecto referente às possíveis problemáticas relacionadas à apreensão do mundo 

profissional pelos jovens relaciona-se ao fato de que muitas vezes as próprias experiências 

pessoais dos sujeitos não parecem se traduzir como fonte de conhecimento, diagnóstico ou 

orientação sobre essa questão.  

 Vale pontuar as experiências que se dão durante a técnica de técnica de dinâmica de 

grupo denominada “Caixa preta”, quando os estudantes relatam os principais acontecimentos 

das suas vidas (acontecimentos, períodos de tempo, mudanças, perdas etc), aqueles que mais 

trouxeram ensinamentos. Um acontecimento recorrente nas falas dos estudantes se refere a 

algum tipo de abalo financeiro da família, num momento determinado, como, por exemplo, os 

relatos de demissões dos pais ou de pessoas igualmente próximas (ou variações desse episódio 

como os diferentes níveis de precarização das relações de trabalho), que depois desse evento 

não conseguem recolocação e nem mesmo um novo trabalho. Esses episódios costumam ser 

relatados ao grupo como fatalidades que fazem parte da sua rede de pertencimento, no caso a 

própria família, como episódios circunstanciais, mesmo em não se tratando de casos 

esporádicos, como nas falas citadas a seguir. 

 
“Quando eu tinha 13 anos o meu pai saiu da empresa que ele trabalhou 
muitos anos. Passou a ser consultor dessa própria empresa durante um 
tempo, mas as coisas nunca mais foram como antigamente.” (J.L.L., 19, F) 
 
“Lá em casa também, o meu pai também perdeu o emprego, eu tinha 14 
anos, e a minha mãe passou a segurar a casa. Até hoje é ela quem arca com 
as despesas, porque ele tentou criar a própria empresa, mais de uma na 
verdade (...) ainda teve problema com sócios, um monte de coisas 
aconteceu, mas a questão é que ainda não deu para se estruturar 
novamente.” (L.F.G., 20, M) 
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 O mesmo acontece com as narrativas que abordam casos de jovens graduados – irmãos, 

parentes e amigos - com idades e condições muito próximas as deles, mas que ainda não 

conseguiram se inserir na área de formação, como também em qualquer outra área. Os 

episódios são tratados como algo extremamente específico e pertinente àqueles sujeitos, ou à 

dinâmica daquelas famílias – o que significa que eles não despertam espontaneamente para a 

coincidência entre seus relatos ou experiências. A impossibilidade de obtenção de qualquer 

forma de mobilidade profissional, no sentido de ascender a um emprego melhor, que ganhem 

mais ou que tenham uma maior (ou alguma) realização profissional, é tratada da mesma 

forma. 

Todos esses eventos são trazidos de maneira pouco articulada com outros 

acontecimentos globais, no que tange a essa questão, como, por exemplo, os fenômenos de 

desestabilização dos estáveis, a instalação na precariedade e o déficit de lugares, só para citar 

alguns importantes aspectos da pauta do mundo do trabalho contemporâneo, apontados por 

Castel (1998). A apropriação do significado de perder o emprego ou não conseguir se inserir 

parece ser transformado pelos jovens em casos individualizados. Essa impressão é recorrente 

durante o processamento da técnica de dinâmica de grupo “Caixa preta”, quando é perguntado 

aos estudantes sobre os eventos que na opinião deles foram coincidentes nas apresentações, e 

esses episódios nunca são apresentados como algo comum nas vidas daqueles jovens. 

Parecem ser entendidos como casos, e assim como eles estudam os famosos casos de sucesso, 

esses seriam os casos de fracasso, igualmente individualizados. São aqueles determinados 

sujeitos que não conseguem, aqueles que a carreira parece degenerar, quem sabe por não 

terem seguido as prescrições dos especialistas em mercado de trabalho. Trata-se de uma 

multidão de exceções que falharam em algo.   
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Assim, o entendimento não se faz de “todos eles juntos”, mas sim de cada um 

separadamente. Não há problema que atinja a todos, mas sim nuvens que se instalam 

circunstancialmente sobre a cabeça de cada um. E o que mais causa estranhamento é que, 

mesmo em se tratando de uma problemática vivida por outros iguais a ele, como, por 

exemplo, não passar em várias e consecutivas seleções para estágio, mesmo assim, o jovem 

supõe algo (um déficit, uma falha) particular nele, que deve descobrir o mais rápido possível 

para corrigir ou aperfeiçoar. A fala seguinte ilustra essa situação: 

 
“Já fiz seis seleções para estágio. Mais uma fica conta de mentiroso. E o 
chato é que não sei porque não passo. Porque eles não falam, não dão 
feedback. E deveriam dar porque a gente fica perdido. Eu vou para uma outra 
prova de seleção ou entrevista, sem saber no que eu errei, ou o que poderia 
melhorar. Às vezes eu acho que é o currículo. Currículo mesmo, a maneira 
como está redigido. Outras vezes acho que é o conteúdo do currículo, o fato 
de não ter muita experiência. E todas as empresas querem gente com 
experiência. (...) Eu li que não é mais para pôr trabalhos sociais, porque já 
estava soando muito ‘piegas’, todo mundo colocava isso, só porque agora 
tem que ser ‘socialmente responsável’. Mas aí, eu saí perdendo porque eu 
tenho experiências de verdade com trabalhos em comunidade. (...) Às vezes 
acho que é o fato de não ter feito intercâmbio. Mas outro dia ouvi uma 
conversa em que o cara dizia: ‘Ah, isso foi no meu primeiro intercâmbio?’ 
Mas acho que o problema é que eu sou muito ansiosa mesmo, e isso deve 
passar na hora da entrevista, porque nas dinâmicas de grupo eu vou bem, nas 
provas de conhecimentos gerais também, tudo eu passo, mas chega na 
entrevista é onde eu não me dou bem.” (C.C.P., 20, F) 

 
 

Tem-se aqui o relato de uma jovem diante de um verdadeiro checklist do que pode ser 

incorporado, corrigido ou aperfeiçoado para que consiga um estágio. Na ausência do feedback 

externo ela encontra-se condenada a buscar em si, na sua formação, no seu currículo (poderia 

ser no seu visual) o que saiu errado. E a lista para o que deve atentar, além de infindável, 

parece que oscila de acordo com as diferentes fontes de informações e modismos sobre o que 

deva ser valorizado em si mesma.  

Mesmo que a narrativa seja compartilhada em muitos aspectos por vários alunos no seu 

convívio pessoal, a sua reflexão acaba se dando de maneira individualizada. Segundo o relato 
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dos alunos, apenas em situação da aplicação da técnica de dinâmica de grupo (“Bastidores”, 

por exemplo), ou durante alguns processamentos nos grupos de discussão, eles conseguem 

observar que não se trata de algo que aconteça apenas com eles próprios ou com pessoas 

específicas do seu círculo de conhecimento. Sobre isso relatam um misto de alívio e 

apreensão, só que essa última ainda maior: alívio porque constatam que a experiência deles, 

ou seja, não conseguir um estágio, não passar em diversas seleções – ou não saber o que 

querem fazer depois de formados –, não se configura como caso único, nem se trata de um 

problema isolado. Entretanto, confessam que ao perceberem o número de colegas que 

vivenciam a mesma problemática se convencem de que o problema para se iniciar 

profissionalmente é ainda mais sério do que eles imaginavam. E essa gravidade a mais se 

refere ao fato de incluir ou atingir a todos.  

 Mas se, por um lado, o processamento das técnicas de dinâmica de grupo e as discussões 

que daí decorrem promovem a percepção da gravidade e amplitude dos problemas, por outro 

lado, favorecem um questionamento sobre o que vem sendo apresentado pelos diferentes 

discursos sociais no que se refere às dificuldades em se inserir profissionalmente e ao que 

seria necessário fazer para se lidar com essa problemática individualmente, se destacar e ter o 

seu lugar assegurado.  

 Com o avançar das atividades e das discussões em grupo verifica-se que os estudantes 

começam a refletir criticamente sobre algumas informações desarticuladas, que de diferentes 

formas afirmam que de “agora em diante” uma nova realidade deva ser colocada no lugar das 

expectativas de emprego fixo, da carteira assinada, da carreira de longo prazo e estável. Essa 

realidade costuma se caracterizar em grande parte por meio do trabalho flexível, da carga 

horária variável e da necessidade de gerar empregabilidade permanentemente, como 
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condicionantes para ascensão à vida produtiva. Sobre um possível questionamento desses 

determinantes, destaca-se a fala de uma estudante: 

 
“Eu, outro dia, me dei conta, não sei se todo mundo já percebeu, mas é 
incrível como nas matérias que falam sobre os problemas no mercado de 
trabalho sempre acabam com as sugestões do que fazer para não ficar de 
fora (...) e na maioria das vezes trazem os dez passos para isso e para aquilo, 
e no final também indicam cursos e consultorias.” (M.G., 21, F) 
 
“O que vai acontecer com todos que leram a mesma matéria com o 
itinerário do que se deve fazer depois de formado, para não ser ‘mais um’ 
batendo de porta em porta – especialização aqui, mestrado e doutorado lá 
fora na universidade X (...) Todos vão acabar se encontrado, não vão? Vão 
acabar batendo na mesma porta para conseguir o mesmo emprego.” (L.F.G., 
20, M) 
 
 

 As falas destacadas ao final da disciplina “Planejamento de vida profissional” sugerem 

um questionamento, dos jovens, quanto à validade das prescrições de um sistema auto-imune 

às vicissitudes do recrudescimento do mercado de trabalho, como as refletidas neste exemplo: 

 
Ficou mais difícil: A porta do mercado de trabalho nunca foi tão estreita 
para os jovens. Saiba o que é preciso para aumentar suas chances de 
conquistar um lugar ao sol. (REVISTA VEJA, n. 50, 04 jul. 2003, p. 64) 

 
 

 Diante dessa sentença, que se dá como um refrão de vários outros discursos sociais, os 

estudantes começam a se perguntar sobre as recomendações que na seqüência costumam ser 

oferecidas como possibilidade de aumento da imunidade ao desemprego.  A preocupação com 

o tornar-se um sujeito empregável, ou seja, com um desenvolvido sistema auto-imune ao 

desemprego, parece anteceder a condição de sujeito-produtivo, hoje. Isso é percebido na 

medida em que os jovens se deparam permanentemente com mensagens que apontam não 

apenas para uma reengenharia dos processos empresariais e componentes do trabalho, tais 

como cargos, serviços, tarefas, tempo, distância e remuneração, mas também para a própria 
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reengenharia do ser
13 (RODRIGUES, 2001). Para essa reengenharia pessoal não basta ser 

qualificado, alcançar conhecimento, ter habilidades técnicas e pessoais. Quando o objetivo for 

o de se obter melhorias acentuadas e permanentes, para não ser barrado às portas do 

mercado de trabalho, essas qualificações deverão estar em permanente manutenção, 

aprimoramento e superação.  

 A demanda de superação permanente se justificaria, dessa forma, porque uma 

importante mensagem é veiculada como pano de fundo para esta questão, a de que não haverá 

empregos para todos, apenas para aqueles que..., no caso se dispuserem a observar o que está 

sendo sugerido. Como na reengenharia praticada sob a forma de técnica de consultoria para 

gestão, não se trata mais de obter melhorias marginais ou de pequenas quantidades, o sujeito 

agora deverá também ousar saltos quânticos de desempenho pessoal. Sobre esse ponto 

Rodrigues desenvolve uma reflexão a qual se refere como uma crítica à máxima 

contemporânea: 

 
(...) a 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, 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. Naturalmente caso você não alcance o 
“sucesso”, a culpa é unicamente sua, não do sistema, não da polis, tudo é 
privado, inclusive o “fracasso”. Qualquer idéia ou experiência que venha a 
produzir “estranhamento” neste ideal de “salvação terrena” deve ser 
neutralizada. (ibidem, p. 6) 

 

 

 Diante dessa máxima contemporânea em que tudo depende do sujeito e da sua vontade, 

desde que verdadeira, o jovem figura como o feliz proprietário de uma carreira. Mas se trata 

de uma carreira/patrimônio que, entretanto, poucas empresas parecem desejar a posse, que 

                                                 
13 Rodrigues se vale termo reengenharia de autoria de Michael Hammer como uma metáfora para o 
entendimento e crítica das constantes demandas em relação aos sujeitos no contemporâneo. Busca aproximações 
no que se refere à reengenharia como uma exigência ou signo de distinção quanto aos demais instrumentos de 
gestão, com a valorização de alta performance, reestruturação radical, excelência competitiva.  
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passa a ser algo absolutamente individual e sobre a qual ele tem a responsabilidade de fazer 

escolhas, tomar decisões, ser sujeito do próprio destino no sentido de que possa obter sucesso, 

ou ao menos chegar a algum lugar. Já que não há lugar para todos a luta individual torna-se 

obrigatória.  

 Recorre-se aqui à metáfora da autopista de fórmula 1, criada por Castel (1998) para 

representar o entendimento que é feito do mundo da economia e das interações de produção 

no contemporâneo. No interior desta autopista um reduzido número de sujeitos tem acesso a 

circular com os seus potentes carros em alta velocidade, enquanto do lado de fora, numa 

arquibancada lotada, um imenso número de sujeitos apenas assiste à corrida como se fizessem 

parte do espetáculo.  

 Essa metáfora é sugestiva para se problematizar como as transformações no mundo do 

trabalho podem estar repercutindo sobre os jovens. E, mais do que isso, ao se integrar com as 

análises aqui propostas, chama atenção para a construção de uma determinada narrativa do 

mundo do trabalho como a de um espetáculo de fórmula 1. Nesse espetáculo, as informações 

que são veiculadas sobre o acesso ao mundo produtivo - especialmente para os que 

permanecem na grande arquibancada – costumam apresentar as possibilidades de um emprego 

comparadas à vitória de um grande prêmio. 

A obtenção de um primeiro trabalho como a participação de uma prova espetacular 

difere enormemente da proposta deste estudo. A inserção de jovens na vida produtiva se 

localiza num período de transição para o qual devem convergir diferentes análises.  

Este capítulo vale-se de um mosaico de representações envolvidas no processo de 

inserção profissional dos jovens, em que a temática do primeiro emprego desponta como 

episódio central, considerando as condições concretas em que isso se dá. Essas condições são 

entendidas como conjunturais ao abarcar os fenômenos como o desemprego, a precarização 
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dos processos de produção e a própria impossibilidade de inserção dos jovens; e como 

específicas na medida em que a necessidade de se obter o primeiro emprego e as decisões que 

a cercam parecem representar uma interrupção ou uma quebra de linearidade na vida dos 

jovens em questão. 

Pelo que foi levantado é possível perceber que em linhas gerais o processo de inserção 

profissional vem sendo vivenciado como uma experiência extremamente problemática que se 

intensifica com o passar dos anos. Evidências dessa percepção são aqui pontuadas pela 

própria transformação na maneira como os jovens se posicionam e lidam com o momento de 

inserção. As questões relativas ao “como se inserir” ou “como dar início à carreira 

profissional”, expressadas pelos jovens nos anos 1980, cedem lugar ao genérico “não saber o 

que se quer ou se deseja” em relação ao futuro, ainda que os jovens se encontrem ao final da 

graduação.  

A imprecisão desse querer, como um perfil e ao mesmo tempo um posicionamento, 

parece acarretar uma progressiva impossibilidade de os jovens pensarem e atuarem 

projetivamente sobre o seu futuro profissional e é destacada aqui como um dos traços mais 

críticos desse processo, dado que um possível projeto de vida profissional se encontra para os 

jovens condicionado ao saber o que se deseja e a sua validade se relaciona à possibilidade de 

se ter garantias. É manifestada aqui uma posição crítica quanto à utilidade de planejar e até 

mesmo de se saber o que se deseja, quando isso é confrontado com as impressões que se tem 

do mundo do trabalho. A pouca utilidade do projeto passa a ser atribuída ao seu curto alcance, 

na medida em que os jovens entendem que o sucesso dessa empreitada não depende apenas 

deles e que tudo pode mudar de um momento para outro. 

 Para um melhor delineamento do jogo de interdependências o estudo busca aprofundar 

dois importantes aspectos. O primeiro deles parte da análise do próprio momento em que esse 



 78 

complexo jogo se apresenta. É pontuado, assim, o espaço/tempo de confluência entre dois 

mundos: o dos jovens que freqüentam a universidade e o das engrenagens produtivas em 

funcionamento, explicitados aqui como instâncias distintas e pouco conectadas. Essa fase de 

transição em que o jovem é levado a responder sobre o que pretende da e para a vida 

profissional deve ser tematizada, na medida em que a pergunta costuma soar como uma 

interrupção na mecanicidade do tempo. Até então o futuro figurava como um dos 

componentes da engrenagem do tempo, parecia ser algo que apenas chegava e pelo qual se 

deveria aguardar. Com essa pergunta, materializada na necessidade premente de conseguir um 

emprego, o futuro parece exigir posicionamentos, implicações e decisões em meio a 

paradoxais evidências de ser imprevisível, volátil e descontínuo. 

 A apreensão desse período de transição como uma quebra de seqüência, e ainda por 

cima exposta a um imponderável acesso ao mundo do trabalho, se articula com o segundo 

importante aspecto da análise. Entender o que possa estar afetando o saber o que se deseja e a 

possibilidade de se atuar projetivamente sobre esse desejo exige que se reflita sobre a 

maneira como os jovens vêm processando as informações acerca do mundo do trabalho. 

Aventa-se que a forma como absorvem as mudanças, com os recursos que dispõem para lhes 

dar sentido, poderia influenciar as suas ações na tentativa de ascender à condição de sujeito 

produtivo. As incertezas dos jovens expressas pelo “não saber” parecem conviver 

aflitivamente com as mensagens assertivas que professam as verdades do mundo do trabalho 

(além de recomendar o que deva ser feito quanto a isso).    

 Os aspectos levantados conduzem, assim, a um inevitável questionamento sobre como 

se atuar diante dessa problemática, especialmente sobre a validade dos esforços que se 

concentram no como se inserir produtivamente em meio ao recrudescimento do mercado de 

trabalho. Os esforços muitas vezes se propõem a dar respostas ou professar caminhos a serem 
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seguidos, sem considerar que os jovens demonstram ser atingidos por questões anteriores à 

preocupação com o “como construir o futuro profissional”.  
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2   AFETAMENTO SUBJETIVO DAS MACRO-ESTRUTURAS 

 
Pareceu-me que nesses tempos de incertezas, em que o passado se esquiva e o 
futuro é indeterminado, seria preciso mobilizar a nossa memória para tentar 
compreender o presente. (CASTEL, 1998, p. 21) 

 

 Como já foi referido neste estudo, a temática da inserção profissional dos jovens se 

encontra num espaço de intercessão entre algo íntimo ao sujeito e uma nova ordem 

econômica, social e política. Assim, torna-se necessário, nesse momento, que se averigúem 

alguns impactos referentes às novas circunstâncias de acesso ao mundo das relações de 

produção. Nesse sentido, questiona-se aqui se as expressões de apreensão dos jovens 

representadas de forma generalizada pelo não saber o que se deseja realizar no futuro 

profissional poderiam ser entendidas como um sismógrafo em funcionamento, registrando 

justamente o momento de um forte tremor. Estaria o não saber dos jovens, como um 

sismógrafo, denunciando um abalo sísmico nas bases do que significou uma sociedade que se 

constitui fundamentada na centralidade do trabalho e do emprego, orientada pelas crenças de 

permanência, continuidade e previsibilidade? 

Compreender o presente em que se manifestam as problemáticas relativas à inserção 

profissional dos jovens evoca que esse entendimento seja balizado pelas transformações que 

têm marcado as sociedades e que passaram a ser vivenciadas de maneira extremamente aguda 

a partir da última década do século XX até os dias de hoje. O processo veloz de difusão 

tecnológica, o fenômeno de mundialização dos mercados e o desordenamento das relações 

que conformaram uma era de garantias ao pleno emprego figuram como principais fontes 

geradoras de incertezas e vulnerabilidades em nossos dias14. 

                                                 
14 Um acurado estudo sobre essas transformações embora imprescindível não é foco desta tese. Trabalhos 
balizadores sobre essa questão podem ser destacados, como os de Manuel Castells (2003, 2001, 1999), Robert 
Castel (1998), Ladislau Dowbor (2001), Gilberto Dupas (2001). Este último apresenta uma relevante análise 
comparativa entre os postulados de diferentes autores considerados referenciais sobre o assunto. 



 81 

Há consenso entre diferentes autores de que as problemáticas em torno das atuais 

relações sociais do trabalho e das formas de regulação do emprego, geradas por essas 

profundas transformações, compõem um panorama que pode ser comparado às proporções da 

Revolução Industrial do século XVIII. Entretanto, é afirmado que, no presente, a revolução é 

tecnológica, impulsionada pelas tecnologias da informação, de base microeletrônica, e 

localizada num sistema social capitalista, só que globalmente “estruturado, em grande 

medida, em uma rede de fluxos financeiros” (CASTELLS, 2001, p. 499). Pode-se, dessa 

forma, adotar como uma das referências de entendimento da inserção profissional dos jovens, 

hoje, o fato de que ela se dê em meio a uma revolução nas formas de produzir e organizar o 

trabalho, reverberando os processos de transformação da economia mundial. 

O final dos anos 1980, período que coincide com o início das observações do presente 

estudo, é apontado como o momento em que o processo de transformações na economia 

mundial se intensifica na América Latina, especialmente com o movimento de inserção das 

suas economias.  

 
Agrega-se às características já conhecidas do mercado de trabalho das 
sociedades latino-americanas (taxas comprimidas de assalariamento, baixos 
salários, alto grau de informalidade, elevado subemprego), outros elementos 
como a expansão das taxas de desemprego aberto, de desassalariamento, de 
geração insuficiente e, de postos de trabalhos precários. (POCHMANN, 
1998, p. 4)  

 

No Brasil, embora entre os anos 1950 e 1980 os jovens tenham sido os mais 

incorporados às novas ocupações geradas nos setores de ponta da economia (ABRAMO, 

1994; MADEIRA e TORRES, 1996), essa situação se altera radicalmente a partir da elevação 

da taxa de desemprego verificada no final dos anos 1980. Nessa época, os setores que mais 

absorviam os jovens (construção civil, bancos, serviços nas grandes empresas e administração 

pública) passam a reduzir os postos de trabalho e as “vagas existentes são ocupadas 
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preferencialmente pelos adultos com maior escolaridade e qualificação” (POCHMANN, 

1998, p. 12). 

A maneira intensa como essas mudanças se fizeram sentir no Brasil, notadamente nos 

anos 1990, merece especial atenção da investigação proposta. O momento em que os 

questionamentos dos jovens universitários observados – sobre como conseguir um emprego - 

cedem lugar a um grande campo de dúvidas coincide com uma intensa redução dos postos de 

trabalho formal de mais de três milhões de empregos, com um terço da população 

economicamente ativa passando a se alocar no mercado informal e precarizado. 

Concomitantemente a isso, a cada ano um milhão e meio de jovens se direcionam 

potencialmente ao mercado de trabalho, o que significaria em uma década a necessidade de 

geração de 15 milhões de novos postos de trabalho.  

Entretanto, em contrapartida a essa demanda, o que se encontra é a redução desses 

postos, o que gera simultaneamente o receio em perder o emprego e o de não conseguir 

ingresso no mercado de trabalho. Para alguns, tal contexto representa estar concretamente 

excluído da possibilidade de garantir a sobrevivência física, enquanto para outros a exclusão 

se dá como um sentimento subjetivo de “ressentimento por não desfrutar dos bens, 

capacidades ou oportunidades que outros indivíduos desfrutam” (DUPAS, 2001, p. 22). 

Até aqui o estudo se concentrou nos jovens universitários de classe média e alta e na 

forma como vivenciam a aproximação da inserção profissional. A ênfase dada a esse tema se 

faz por considerar que a posição que os jovens assumem diante dos processos de iniciação 

produtiva possa estar relacionada aos efeitos das grandes transformações contemporâneas, em 

especial das mudanças na estrutura do mercado de trabalho, nas possibilidades concretas de 

integração que daí decorrem e a na sua reprodução social. 
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Acredita-se que investigar as condições em que são traçados os itinerários à procura de 

trabalho pelos jovens universitários, num contexto de grandes transformações, permite que se 

apreenda o quanto sejam afetados pelos seus reflexos. Além disso, esse conhecimento oferece 

subsídios para um maior entendimento das complexas relações do trabalho no 

contemporâneo, como defendem Castro, Cardoso e Caruso (1997), ao estudarem a 

constituição das trajetórias ocupacionais dos sujeitos como reveladora ferramenta para o 

aprofundamento do sentido em que se dão essas transformações. 

As referências teóricas apresentam consenso no sentido de que as recentes 

transformações nos contextos de produção, por meio da precarização dos postos de trabalho 

ou pelo desemprego, vêm afetando maciçamente as trajetórias em curso. Entretanto, chamou-

se atenção aqui para uma forma especial de afetamento que se dá num primeiro contato com 

as engrenagens produtivas em funcionamento, num primeiro esboço ou delineamento daquilo 

que nas diferentes sociedades costuma se caracterizar como uma das principais prerrogativas 

da passagem para vida adulta.  

 

2.1 DESEMPREGO E JUVENTUDE CONTEMPORÂNEA 

 

Grandes alterações na lógica da produção global ocasionaram profundas mudanças e se 

fazem sentir não apenas no nível macroeconômico, mas notadamente na esfera subjetiva, 

alterando valores e referências, assim como também formas de se relacionar e sentir.  

O desemprego juvenil pela sua abrangência e conseqüências é reconhecidamente um dos 

maiores e mais complexos problemas sociais ocasionados por essas mudanças, figurando 

como preocupação no cenário mundial não apenas por comprometer o futuro dos jovens, mas 

também por afetar diretamente o futuro dos países, ao se inscrever como uma forte ameaça à 

estabilidade social e ao progresso econômico.  
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As ênfases temáticas para tratar o desemprego juvenil e os seus múltiplos modos de 

afetamento são adotadas em consonância com os diferentes conceitos e enquadres que se 

tenha sobre a juventude. Deve-se ressaltar que, embora a juventude seja vivenciada de 

diferentes formas, ainda assim as possibilidades de inserção profissional são influenciadas por 

processos históricos e sociais e por conjunturas econômicas que se movem, atingindo-as em 

diferentes graus. 

Isso faz com que pesquisadores e profissionais interessados se atenham a heterogenia 

apresentada pelos jovens, devendo entendê-la a partir da sua localização no atual contexto, 

cotejando referências normativas macrossociais e os sistemas de valores e significações 

individuais.  

No primeiro capítulo foi possível perceber que boa parte dos significados que os jovens 

operam sobre o mundo do trabalho se faz não apenas em meio a apreensões como também a 

imprecisões. O desaparecimento dos empregos ainda é cercado por mistérios. Há profundas 

controvérsias sobre o que estaria ocasionando a sua dissipação assim como sobre as posturas 

que deveriam ser adotadas para a sua superação. 

O mundo das possibilidades de localização produtiva dos jovens seria realmente 

misterioso? Talvez mais apropriado seria afirmar que o ritmo das transformações que impõem 

um deslocamento radical do tradicional universo do trabalho o torna mais complexo. Essa 

complexidade impõe um estudo tão instigante quanto preocupante a respeito do impacto 

econômico, político e social das transformações contemporâneas sobre o fluxo de inserção e o 

desenvolvimento profissional dos jovens, levando para esse grupo etário o que se 

convencionou chamar a crise dos empregos. 

Estudo recente da Organização Internacional do Trabalho (OIT) (OIT, 2004) mostra 

que, na última década, a juventude, que representa 25% da população economicamente ativa, 
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foi afetada sensivelmente pelo desemprego. Estima-se que, mundialmente, uma em cada cinco 

pessoas com idade entre 15 e 24 anos está desempregada, ou seja, que existam hoje 88 

milhões de pessoas jovens sem trabalho, o equivalente a 46% dos desempregados no mundo. 

Evidencia-se aqui uma realidade que não aponta para perspectivas de melhorias, na medida 

em que é esperada a entrada de 660 milhões de jovens no mercado de trabalho nos próximos 

dez anos.  

O estudo mostra também que o crescimento do número de pessoas jovens está 

rapidamente superando a habilidade das economias para prover emprego para eles. Enquanto 

a população jovem como um todo cresceu cerca de 10,5% nos últimos dez anos – chegando a 

cerca de 1,1 bilhão em 2003 – o emprego de jovens cresceu somente 0,2%, atingindo cerca de 

526 milhões de oportunidades de empregos. Somente uma parte dessa diferença pode ser 

explicada pelo fato de que um número maior de jovens está buscando mais anos de 

escolaridade, causalidade normalmente apontada para essa questão. 

Segundo a OIT (2004), os que mais sofrem com essa realidade são habitantes dos 

países em desenvolvimento, totalizando 85% do número de jovens desempregados. Em todo o 

mundo, os jovens têm uma probabilidade duas ou três vezes maior de ficarem desempregados, 

em comparação com os adultos. 

No Brasil, dos 7,7 milhões de desempregados, cerca de 3,5 milhões têm entre 15 e 24 

anos, cerca de 45% da força de trabalho nacional (IBGE, 2001). A taxa de desemprego nessa 

faixa etária (18%) equivale à quase o dobro da média do país (9,4%), de acordo com a 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), realizada em 2001. 

Essa realidade quando contemplada em dados numéricos remete ao parecer de 

Boaventura Santos (1999). Ao se debruçar sobre esse cenário, o autor observa que uma massa 
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imensa de jovens está sendo mutilada no seu direito ao futuro e caracteriza a situação como 

“fascismo societal de insegurança”. Dessa forma, a insegurança, como as demais 

representações de incertezas, dúvidas e medos, deixam de ser entendidas como pano-de-

fundo, que habita as percepções subjetivas da realidade de cada um, e passam a se configurar 

como regime totalitário, como algo que se impõe de maneira preponderante aos sujeitos. 

Gaudêncio Frigotto (2004) também, na mesma linha, correlaciona a situação dos jovens 

ao conceito de “vida provisória em suspenso”, desenvolvido por Vitor Frankel, nos anos 

1940, para denominar a experiência dos tuberculosos, dos que viveram em campos de 

concentração ou dos que vivem em situação de desemprego. Ao analisar também esta situação 

e os impactos das novas lógicas de organização do trabalho que daí se originam, Dupas 

(2001) se refere ao desemprego como “disciplinador nato” da força de trabalho, ao constatar a 

grande erosão no poder reivindicatório dos sujeitos em face da instabilidade e precariedade do 

mercado de trabalho.  

No caso dos jovens em questão poderia se aventar que o que estaria em risco não seriam 

as suas reivindicações propriamente ditas, mas sim o apagamento delas, ou seja, dos planos e 

ensejos de realização futura. O desemprego, dessa forma, não estaria atuando como 

disciplinador da força de trabalho, mas como algo que afeta a energia necessária à concepção 

de um projeto de vida profissional.  

Diante dessa configuração há unanimidade entre autores como Tokman (2003), Pereira 

(2001) e Waiselfisz (2004) sobre os prejuízos oriundos dos desajustes entre as aspirações e o 

direito dos jovens às possibilidades de inserção profissional e à realidade que se apresenta. 

Também há consenso quanto à necessidade de ações definitivas de integração social e 

econômica, uma vez que os jovens, segundo esses autores, se apresentam como a parcela da 

população mais vulnerável.  
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Desde os anos 1960 o debate sobre as desigualdades sociais, econômicas e demográficas 

que atingem a população em geral e a sua juventude, na América Latina e em especial no 

Brasil, vem recebendo atenção dos pesquisadores da questão social. Isso vem se fazendo de 

acordo com diferentes enfoques e preocupações centrais em cada época, tais como os 

problemas migratórios e a marginalidade urbana nos anos 1960/70; a questão da democracia e 

cidadania nos anos 1980; e nos últimos anos o conceito de exclusão social (WAISELFISZ, 

2004). Exatamente nos anos 1990 o desemprego – que há uma década antes já aparecia na 

cena econômico-social brasileira – passa a ter o seu entendimento remetido à questão da 

exclusão social, uma vez que se torna um grave problema estrutural (MATTOSO E 

BALTAR, 1996, p. 17), determinado por intensas “transformações na economia brasileira”.  

 
A abertura comercial acelerada, a integração comercial com o Mercosul, o 
retorno ao mercado financeiro internacional, as diversas faces do processo 
de reestruturação produtiva (através de inovações tecnológicas, 
organizacionais, gerenciais e de novas formas de relações entre as 
empresas), as privatizações e, não menos importante, o processo de 
“estabilização” fundado nos juros elevados e câmbio valorizado, 
ocasionaram de forma isolada ou cumulativa, com diferenciações em função 
das características setoriais ou regionais, a reestruturação da matriz 
produtiva do país, com efeitos negativos sobre o mercado de trabalho. 
(CORROCHANO E GOUVEA, 2003, p. 41)  

 

Essa reestruturação ocasionou assimetrias que vêm se fazendo sentir de maneira cada 

vez mais grave. Para Pochmann (1999), a grande marca desse último período de 

reestruturações foi a explosão da taxa de desemprego, uma vez que o “Brasil possui hoje o 

maior desemprego verificado desde a transição do regime escravista para o assalariado, no 

final do século XIX” (ibidem, p. 27). Segundo o autor isso trouxe para a cena pública o debate 

sobre o desemprego juvenil, como um dos seus principais reflexos. 

Assim, o desequilíbrio decorrente quanto às possibilidades de se vislumbrar um futuro 

para a juventude motivou uma vasta produção teórica, que almeja investigar os processos e 
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padrões de inserção produtiva dos jovens, hoje, como também melhor delinear as situações de 

emprego e desemprego juvenis, como as encontradas em Waiselfisz (2004), Quadros (2002, 

2001), Camarano et al (2001), DIEESE (2001), Pochmann (2000, 1999, 1998), Madeira 

(1998) e Arias (1998). Os estudos constatam que embora ninguém esteja imune ao 

desemprego os jovens seriam os mais afetados.  

A afirmação também se sustenta pelos dados globais que estimam que 74 milhões de 

jovens de ambos os sexos encontram-se desempregados em todo o mundo, o que equivale a 

41% dos 180 milhões de pessoas que são classificadas como desempregadas. Acresce-se a 

esses dados o fato de se ter um grande número de jovens tentando assegurar a sua subsistência 

por meio de longas jornadas de trabalho especialmente na economia informal. Em termos de 

perspectivas, os estudos apontam para a probabilidade duas ou três vezes maiores dos jovens 

ficarem desempregados, em comparação com os adultos15 (OIT, 2004).  

O recorte do tema desemprego focado no desemprego dos jovens, de uma maneira geral, 

remete ao campo das desigualdades sociais, econômicas e demográficas como um dos 

principais marcos interpretativos. Por se tratar de campo passível de entendimentos distintos, 

o conceito de desigualdades, aqui, encontra concordância com a definição de Waiselfisz 

(2004). O autor entende desigualdades como produto negativo dos privilégios aos recursos, 

serviços, honrarias e reconhecimentos que a sociedade oferece aos seus membros em função 

de suas diferenças, sejam elas quanto às características individuais, como as referentes aos 

grupos de pertencimento etário, social, racial, quanto de quaisquer outros (ibidem, p. 20). 

Como exemplo, poderia ser destacado que, enquanto para alguns os privilégios do processo de 

globalização e as aceleradas transformações tecnológicas podem significar novas 

                                                 
15 Essa probabilidade é confirmada pelo demógrafo Juarez de Castro Oliveira responsável pelas estimativas populacionais no 
IBGE, segundo o qual a taxa de desocupação dos jovens equivale ao dobro da média nacional: 26,5% contra 13,1% em abril 
de 2004. Eles seriam minoria entre os ocupados (18,4%) e maioria entre os desempregados (44%) do país. Ao todo, há 1,244 
milhão de desempregados de 16 a 24 anos, boa parte em busca da primeira ocupação. (JORNAL O GLOBO, Rio de Janeiro, 
13 jun. 2004. Caderno Economia, p. 35) 
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oportunidades de atividades produtivas e conseqüente incremento de capital e renda, para 

muitos outros - como para uma grande parcela dos jovens em idade produtiva - essas mesmas 

tendências aumentariam os processos de exclusão ou de vulnerabilidade.  

No Brasil, a inserção produtiva dos jovens, com freqüência retratada por metáforas 

como a luta por um futuro ou a guerra por um lugar, reforça a argumentação de não se tratar 

de um processo igualitário e muito menos de algo que decorra unicamente de um 

desenvolvimento ou aperfeiçoamento pessoal e profissional. Pochmann (2000) analisa os 

efeitos da recessão econômica e do enxugamento das empresas no país nas últimas décadas e 

como isso impactou a possibilidade do primeiro emprego e de ocupações para os jovens de 

uma forma geral. O autor ao dispor de dados do IBGE enfatiza que o ritmo de criação de 

vagas não vem sendo suficiente para absorver os jovens - indivíduos com idade entre 15 e 24 

anos - que ingressam no mercado de trabalho. Ele observa que em 1989 havia 16,1 milhões de 

jovens ocupados e um milhão de desempregados juvenis e que, em 1998, o número de 

ocupados era o mesmo, enquanto os desempregados somavam mais de três milhões. Segundo 

esses dados, a taxa de desemprego juvenil aumentou de 5,8% em 1989 para 17,01% em 1998 

(uma variação acumulada de 194,8%), enquanto que a taxa de desemprego da população geral 

saltou de 3% para 9,2% no mesmo período. Este cenário além de indicar um ajuste do 

mercado de trabalho que não beneficia os jovens pode sugerir que isso tenha se dado sobre a 

diminuição de suas perspectivas. 

Os dados apresentados por Pochmann, que fazem eco com muitos outros estudiosos da 

área, embora não ofereçam uma análise homogênea do jovem brasileiro - quanto às suas 

possibilidades em relação ao futuro profissional e o quanto às mudanças no mundo do 

trabalho o vêm impactando – em certa medida justificam a maneira como o jovem vem sendo 

percebido diante desse cenário. Com freqüência os jovens são retratados num quadro que 
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varia da preocupação ao pessimismo quanto à estrutura de oportunidades que se apresenta. 

Uma das formas de aferição dessa percepção, segundo Pochmann (2000), foi obtida por meio 

de uma pesquisa realizada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) em 1999, 

na qual a juventude brasileira é destacada como a segunda mais pessimista quanto à visão que 

possui do futuro, atrás apenas da Colômbia. Pochmann elucida a colocação dos jovens 

brasileiros nesse “ranking de desalento” ao ressaltar que “o desemprego fragiliza a percepção 

da juventude de que através do trabalho possa superar as dificuldades existentes” (ibidem, p. 

6). O autor salienta que 70% dos jovens não acreditam que terão condições de viver e 

trabalhar melhor do que seus pais.  

Nos dados levantados no primeiro capítulo, por meio das falas dos jovens, o impacto 

do desemprego de forma direta e objetiva sobre os jovens em questão não pode ser 

considerado. Entretanto, é possível observá-lo em contato com distintas modalidades de 

representações da questão. As diversas formas de mediações sociais – mídias, ensino, família 

e amigos, trazidas pelos jovens - como fontes de informação sobre o atual mundo do trabalho 

costumam se valer da metáfora do funil como argumentação explicativa de maior prevalência. 

Por meio dessa generalizante metáfora, apreendida como síntese da questão, entram em 

contato com os alarmantes números que apresentam a desproporcionalidade entre candidatos 

e vagas ou possibilidades efetivas de emprego. Desse descompasso emergem direta ou 

subliminarmente mensagens de que não haverá lugar para todos, de que muitos ficarão de 

fora, de que “tecnicamente” sobrarão.  

Neste panorama de representações que apreende a realidade como uma bolha de 

jovens excedentes que surge no meio das relações de produção, as medidas preventivas ou de 

profilaxia a essa disfunção são apresentadas aos jovens. As recomendações e os roteiros para 
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escapar a essa bolha são oferecidos, ou seja, o como se tornar um eleito numa conjuntura 

imponderável.  

 Diante dessas orientações, no entanto, por mais assertivas que se pretendam, é possível 

perceber que nos jovens prevalece a indeterminação. Tem-se a impressão de que o contexto 

econômico e social, o mercado de trabalho e as possibilidades de delineamento da própria 

carreira ou do próprio desejo de realização são questões que lhes escapam. A idéia de 

fragilidade e desalento a que Pochmann se refere como resultado da percepção que os jovens 

têm do desemprego se confirma em certa medida em nossos estudos. Apesar da maior parte 

das vivências com os jovens corresponderem a uma fase anterior à necessidade de obter um 

emprego, foi possível perceber que a aproximação desta fase coincide com o relato de uma 

avalanche de incertezas e indeterminações, além da intenção de estender o tempo de 

permanência na universidade. Essa permanência, que até então poderia vir se dando de forma 

seqüencial e dentro dos prazos estipulados, passa, ao final da graduação, a descrever 

trajetórias sinuosas e algumas vezes imprevisíveis quanto ao seu direcionamento e término. 

Sobre o aspecto relacionado à descrença dos jovens na possibilidade de superação dos 

pais, também levantado pelo autor, ocorre algo similar com os jovens neste estudo, quando 

muitos deles afirmam que não vêem possibilidades de nem ao menos se igualar às trajetórias 

dos pais, mesmo que reconheçam a existência de expectativas quanto a essa superação. 

Apesar da visão do futuro como algo preocupante, o trabalho não parece figurar como algo 

que assegure a elevação ou ao menos a manutenção dos estilos atuais de vida. 

A conjunção futuro e trabalho também é denotada como tema preocupante em vários 

trabalhos. Em pesquisa recente, o Instituto da Cidadania (2004) verificou que, para 52% dos 

entrevistados, "emprego/profissão" é considerado o problema que mais preocupa os jovens, 

seguindo do problema da "segurança/violência" (55%). Para 68% deles, 
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“emprego/profissão” é o assunto que mais interessaria de ser discutido com os pais ou 

responsáveis.  

Pesquisa da Fundação Perseu Abramo (2000) também confirma a mesma 

problemática. Nela, a questão aberta “quais os assuntos que mais lhe interessam atualmente?” 

teve respostas múltiplas e espontâneas, concentradas em temas ligados a emprego (37% de 

respostas espontâneas), educação (30%), cultura e lazer (27%), família (25%), 

relacionamentos/amizades (22%) e esportes (20%). O desemprego é considerado o maior 

problema do Brasil na opinião de 47% dos entrevistados e a falta de emprego (29%) também 

figura como um dos assuntos de maior interesse.  

A necessidade de discussão também foi verificada no trabalho com os jovens da 

pesquisa. Na aplicação da técnica de dinâmica de grupo “Bastidores”, a maioria dos alunos 

justifica a matrícula na disciplina “Planejamento de vida profissional” na possibilidade de 

reflexão sobre o momento em que se encontram. Entendem a disciplina como uma 

oportunidade de pensarem sobre o que pretendem fazer ou, nas palavras deles, “de se 

acharem”.  

Por meio das observações citadas é possível perceber que, embora se registre uma 

diversidade de sentidos e referências em relação ao trabalho, os jovens constituem um grupo 

que se preocupa com o desemprego e com as transformações que lhes escapam, atingidos em 

diferentes graus pelas desigualdades, tanto no acesso ao primeiro emprego quanto nas 

possibilidades de se manterem em atividades produtivas, atividades essas caracterizadas pela 

informalidade, com altas jornadas de trabalho e, com freqüência, mal remuneradas.  

 
Constituem então um grupo populacional que pode ser considerado de 
risco, devido às dificuldades de alocação formal, que muitas vezes é 
substituída por alternativas que ferem o direito à cidadania destes 
indivíduos, resultando em ilegalidade e violência e expondo toda a 
sociedade a condições de perda de bem-estar. (TELES, FREGUGLIA E 
CARVALHO, 2003, p. 224) 
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Assume-se, então, que a juventude pode ser considerada como um grupo de risco, uma 

vez que está exposta às conseqüências das transformações dos processos produtivos, das 

relações de poder e da própria cultura do trabalho. É um grupo que tem a sua situação ainda 

agravada pelo fato de “ouvirem dizer” cotidianamente que o mundo está mudando, que as 

suas possibilidades de inserção estão se estreitando, sem que isso, no entanto, “lhes aponte o 

significado de ser produtivo na sociedade contemporânea ou o lugar do trabalho em suas 

vidas” (NOVAES, 2003, p. 2).  

Embora as condicionantes levantadas até então pareçam extensivas aos jovens como um 

grupo homogêneo, questiona-se se todas as “juventudes” estariam incluídas nesse grupo de 

risco. Mais objetivamente, será que os jovens estudados, pertencentes às classes média e alta, 

também estariam submetidos aos efeitos da reestruturação produtiva contemporânea? 

O desemprego, embora atinja a muitos jovens, acarretando diferentes e crescentes graus 

de vulnerabilidades não se processa de maneira uniforme. As diferenças entre sujeitos (quanto 

a gênero, raça, nível de instrução entre outras), países, setores, regiões e classes sociais 

apontam distintas conformidades tanto para a questão do acesso ao mercado de trabalho 

quanto para o desemprego. 

Por outro lado, o próprio conceito de juventude como objeto teórico vem apresentando 

transformações, que ensejam hoje diferentes modos de vivenciar a “juventude”. Dessa forma, 

a tentativa de apreender a problemática do desenvolvimento produtivo dos jovens comporta 

representações e significados que não se restringem à delimitação de uma faixa etária, 

podendo sofrer variações no tempo, no espaço e no interior das diferentes classes sociais. 

 
(...) é preciso ressaltar que o olhar para a juventude deve considerar 
para além da homogeneidade relativa ao momento específico do ciclo 
de vida, a sua heterogeneidade, ou seja, são jovens que vivem os 
desafios de uma década, mas também os que pertencerem a um 
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determinado grupo social, sexo e etnia, apenas para ressaltarmos 
alguns aspectos mais centrais dessa diversidade. (CORROCHANO E 
GOUVEA, 2003, p. 39) 

 
 

O estudo aqui proposto tem como foco os jovens universitários pertencentes às classes 

sociais de média e alta renda do Rio de Janeiro. Um grupo com perfil econômico, cultural e 

social privilegiado em relação aos demais que não dispõem das facilidades, recursos ou 

oportunidades de acesso ao mundo produtivo. Esses últimos – provenientes de classes sociais 

de menor renda - podem ser definidos de diferentes maneiras: Como provenientes de classe 

social que “vive da venda da sua força de trabalho” (ANTUNES, 1999) ou como “população 

economicamente carente ou marginalizada, excluída da educação formal de qualidade e de um 

conjunto de condições que facilitam o acesso às melhores oportunidades de trabalho” 

(NOVAES, 2003, p. 4). Para esse imenso contingente de jovens é possível encontrar estudos, 

justificadamente, em maior profusão sobre a sua condição de carência, marginalização ou 

exclusão16. 

Waiselfisz (2004), ao combinar aspectos representativos da qualidade de vida dos 

jovens, como educação, renda e saúde, observa certa parcialidade nos principais critérios 

teóricos com que se abordam as problemáticas referentes aos jovens no Brasil.  Além de 

predominantemente enfocarem o lado “desviante” de suas atitudes, refletem uma polarização 

concentrada em jovens que se encontram excluídos do processo de integração social, 

enquanto outros tendem a generalizar os comportamentos de uma cultura juvenil assentada 

em valores típicos de classes médias.  

                                                 

16 Nessa conformidade de estudos, destaca-se “Juventude, trabalho e educação no Brasil: mistificações e 
desafios de uma relação complexa”, de Gaudêncio Frigotto (2004), onde o autor reflete sobre o universo de 
aproximadamente seis milhões de crianças e jovens que se inserem precocemente no mundo do emprego ou do 
subemprego. Essa inserção, segundo o autor, não é uma escolha, mas uma imposição de sua origem social e do 
tipo de sociedade que se construiu no Brasil. Pertencem à classe, ou à fração de classe “filhos de trabalhadores 
assalariados”, ou que produzem a vida de forma por vezes precária, por conta própria, no campo e na cidade, em 
regiões diversas e com particularidades sócio-culturais e étnicas. 
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Não há um único tipo de jovem. Os jovens de periferia apresentam 
descontentamento por sua exclusão social agravada, 
circunstancialmente de forma violenta, buscam reconhecimento e 
valorização como cidadãos. A literatura já aprofunda estudos e 
divulga material significativo. Com relação aos jovens de classe 
média, nota-se a existência de poucos estudos a respeito. Explica-se 
essa ausência pelo estereótipo consolidado violência/miséria. 
(WAISELFISZ, 2004, p. 159) 

 
 

Um número relativamente menor de estudos dedicados aos jovens de classe média, no 

Brasil, é explicado por Waiselfisz em função do estereótipo violência/miséria “ainda” não ser 

representativo desse grupo, como passou a ser do grupo de jovens de periferia. Entretanto, é 

questionado se, além desse fator, uma menor produção teórica voltada às questões dos jovens 

de classe média e alta não se deva à suposição de que esses jovens não sejam afetados pelos 

conflitos e contradições impostos pelas mudanças contemporâneas, de que os temas 

relacionados aos problemas das novas configurações do mundo do trabalho não necessitem 

ser aprofundados com eles, uma vez que não seriam atingidos diretamente, ou apenas em 

menor proporção, em função dos privilégios em que transitam. Questiona-se a suposição de 

que os jovens deste grupo estejam confortáveis e seguros diante das opções que fazem e 

decisões que tomam e de que principalmente se sintam incluídos num projeto de futuro que só 

conhecem o que dele se projeta como sombra sobre o seu presente. 

 

2.1.1 Incluídos ou provisoriamente integrados? 
 

É possível notar com a minha experiência docente com jovens de classe média e alta, a 

partir de suas falas, muitas delas relatadas no primeiro capítulo, que, longe de descreverem 

uma situação confortável, esses jovens retratam uma insistente inquietude e desconforto ao 

pensarem projetivamente sobre futuro. Este fato é especialmente percebido quando eles são 

convocados a expressar o que sentem diante da escolha que já foi feita quanto à graduação em 



 96 

curso e às perspectivas de inserção profissional que se aventam com o passar do tempo. 

Durante o processamento da técnica de dinâmica de grupo “Bastidores” algumas falas 

representativas dessa inquietação e desconforto, como as que seguem, foram registradas pelos 

monitores: 

 

“Eu não sou como algumas pessoas que desde pequenininhas sabiam o que 
queriam. Acho que deve ter gente que é assim, sempre desejou ser 
jornalista. Essas pessoas olham para frente e é isso que elas vêem, parece 
que elas têm que se preocupar apenas com o ‘como’. O meu problema é 
ainda maior porque não sei ao certo o que quero fazer, do que eu gosto. 
Não sei se seria melhor adiar a formatura, segurar a monografia e dar mais 
um tempo, entende? Do que adianta se formar assim?” (M.F., 20, F) 

 
“Imagina só, eu me formo e no dia que eu pego o diploma, a empresa me 
dispensa. Simultaneamente. Com uma mão seguro o canudo e com a outra 
a carta de demissão. Já vi acontecer isso com um monte de gente. E aí já 
estando formado tudo fica mais complicado.” (M.A.S., 22, F)  

 

É possível perceber aqui indefinições pertencentes ao próprio sujeito, como em “não 

sei ao certo o que quero fazer”, e também relativas à macro-estrutura da qual vem se falando 

neste capítulo. 

Alguns autores como Waiselfisz, (2004), Novaes (2003), Castel (1998) e Pasolini 

(1990) atestam que os jovens que pertencem aos estratos de classe média e alta vivenciam 

problemas de outra natureza, se comparados com os jovens de classes menos favorecidas. 

Observa-se, no entanto, que a percepção da existência de uma outra constelação de 

dificuldades para estes jovens varia entre os autores. A diversificação pode se dar em função 

da crítica que façam ao fato ou significado de se pertencer a uma determinada classe social, 

em relação aos processos e dificuldades de inserção e desenvolvimento profissional 

pertinentes a cada uma delas.  Até mesmo o próprio conceito de exclusão social pode afetar 

essa percepção. 

Pasolini (1990) reconhece que os jovens da classe média ou os que se encontram no 

“topo da pirâmide social” também têm problemas. Entretanto, ao adotar como tema central de 
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sua crítica o poder do consumo - correlacionando-o a um tipo de fascismo – enfatiza que os 

jovens de todas as classes estariam sofrendo pela submissão a esse determinante. O autor 

analisa a juventude em meio a uma nova desordem cultural, econômica e política em que 

todos se encontram “insatisfeitos”.  Os jovens pobres seriam infelizes por não desfrutarem do 

paraíso proposto pelo consumismo, enquanto os descontentamentos dos jovens abastados 

seriam atribuídos a um estado crônico de insatisfação com o que é consumido.  

Novaes (2003) realiza um estudo relevante para a questão do afetamento dos jovens 

em relação às referências sociais e culturais que possuem, que oferece elementos para a 

apreensão do conjunto de significados que envolvem a questão do futuro de jovens oriundos 

da classe sócio-econômica de alta renda. 

 
As minorias que compõem as classes econômicas de alta renda são 
percebidas, com freqüência, como aquelas que não enfrentam obstáculos, 
apenas geram e disseminam os valores que condicionam as condições de 
exclusão. Entretanto, estes jovens estão sendo também forjados nesta 
mesma sociedade de cuja dinâmica extraem os elementos a partir dos quais 
constroem os ideais e valores que respaldam as suas ações, enquanto agentes 
privilegiados que contribuirão, no exercício de suas profissões, para o 
processo de construção desta mesma sociedade. (NOVAES, 2003, p. 4) 

 

Problematiza-se, em concordância com as argumentações de Novaes, se o fato desses 

jovens não serem percebidos como afetados pelo contexto de crise do sistema produtivo em 

que vivem estaria condicionando ou limitando a percepção de pesquisadores, pais e 

profissionais que lidam com jovens quanto à imensa insegurança e fragilidade que, de forma 

diferenciada, poderão estar vivenciando? É questionado se os privilégios, traduzidos em 

facilidades ao acesso de recursos e dados – como o fato de não precisarem trabalhar durante a 

graduação, de terem acesso às informações e a possibilidade de viajar, por exemplo -, 

estariam sendo confundidos com efetivas possibilidades e oportunidades de inclusão e 

desenvolvimento profissional. 
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Diferentes na idade, vivendo, ou não, a mesma história, cultura ou tradição, 
a verdade é que não há um único tipo de jovem. Há jovens, no plural, que 
independentemente da condição socioeconômica, lutam para – de alguma 
forma – não serem excluídos do processo de integração social. Querem ser 
incluídos, reconhecidos, sejam eles das periferias urbanas ou pertencentes a 
camadas sociais economicamente favorecidas. (WAISELFISZ, 2004, p. 18) 

 

A luta para não ser excluído do processo de integração social atinge a todos os jovens, 

independentemente da condição socioeconômica em que se encontrem, segundo a 

argumentação de Waiselfisz. A afirmação é contundente para o estudo aqui proposto 

especialmente por reafirmar o que de maneira empírica é percebido pelos profissionais que 

trabalham com os jovens com o perfil dos aqui investigados.  

O caráter de luta nos processos de inclusão e de reconhecimento profissional, embora 

atinjam a todos, parece provocar diferentes formas de reação. O material levantado no 

primeiro capítulo traz o processo de inserção de jovens das classes favorecidas marcado por 

apreensões que se intensificam com o passar dos anos. O não saber o que se deseja realizar, 

apontado nas falas dos jovens como algo que acarreta uma progressiva impossibilidade de se 

pensar e atuar projetivamente sobre o futuro profissional, pode ser encarado como uma forma 

de reação a complexa forma de luta que se instalou no campo do desenvolvimento 

profissional.  

O questionamento sobre as possibilidades de reconhecimento e inclusão profissional 

dos jovens das classes economicamente favorecidas deve ter em conta o campo das novas 

configurações sociais, em que há novas problemáticas geradas em grande parte pelas 

transformações tecnológicas no mundo do trabalho e pela globalização da economia. Essas 

problemáticas, em grande parte, desencadearam o desemprego estrutural que atinge o mundo 

globalmente, gerando uma série de novas situações e contradições que, no entanto, não 

substituem as já existentes. Na verdade, se somam às diferentes formas de concentração que 
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como observa Dolabela (2003) não são apenas de renda, mas também de poder e 

conhecimento. Desse campo de novas configurações, condições e contradições sociais, são a 

expressão mais visível: 

 
(...) o desemprego em massa e a instabilidade das situações de trabalho, a 
inadequação dos sistemas clássicos de proteção para dar cobertura a essas 
condições, a multiplicação de indivíduos que ocupam na sociedade uma 
posição de supranuméricos, “inempregáveis”, inempregados ou empregados 
de um modo precário, intermitente. (CASTEL, 1998, p. 21) 

 
 
Nesta nova configuração das relações sociais e de produção torna-se necessário 

contextualizar alguns conceitos-chave e também atualizar os parâmetros de reconhecimento 

dos seus possíveis impactos, especialmente no caso do desemprego, sobre diferentes grupos 

de sujeitos. Se há uma patente desigualdade em relação ao acesso aos bens, aos recursos 

educacionais, às informações e às oportunidades nas diferentes classes sociais, cabe 

questionar se os jovens “em vantagem” podem ser considerados incluídos. Pode o efetivo 

acesso a bens e recursos, por si só, traduzir as possibilidades de inclusão de jovens que, com o 

passar dos anos, deixam de questionar como conseguir emprego e trabalho e passam a adotar 

a postura do não saber o que desejam? Para tanto, o conceito de exclusão, fortemente 

vinculado a essa questão, necessita ser atualizado, dado que não parece abarcar os jovens “em 

vantagem” social.  

Castel (1998) questiona o conceito de exclusão ao atentar que a atual lógica de 

produção e reprodução capitalista enfraquece a noção de excluídos, dado que presumiria a 

identificação dos incluídos. O número cada vez mais elevado de sujeitos para os quais os 

postos de trabalho tornam-se insuficientes leva o autor a definir o grupo como o dos 

“desfiliados” do sistema. Essa é uma grande categoria que inclui os que ficaram de fora e que 

de certa forma abarca os que supostamente estariam dentro, pela inexistência de linhas 

demarcadoras do que seria estar fora ou dentro.  
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O autor oferece, aqui, um contraponto - e em alguns casos um complemento - às 

análises que correlacionam o desemprego juvenil apenas à questão das desigualdades sociais, 

econômicas e demográficas como recortes teóricos exclusivos. Embora identifique o 

desemprego juvenil como uma das maiores e mais complexas questões sociais da atualidade, 

Castel pontua que isso ocorre de forma indistinta dentro desse grupo etário, como resultado de 

uma mudança crítica no cenário mundial, onde, segundo ele, se verifica uma “nova questão 

social”. A questão compromete não apenas o futuro de todos os jovens, que passa a ser 

marcado pelo selo do aleatório, mas também a própria centralidade do trabalho como eixo das 

relações sociais, como processo que origina as configurações culturais, simbólicas e 

identitárias. Tal observação é feita por Risek, no prefácio à obra de Castel (1998): 

 
(...) as metamorfoses da questão social não dizem respeito apenas a quem, 
de um modo ou de outro, foi atingido pelas novas formas de desemprego ou 
de precarização, aos novos ‘inúteis do mundo’, aos ‘inempregáveis’, aos 
que se localizam nas margens da sociedade salarial. É o centro das relações 
salariais e sociais que está igualmente em discussão, isto é, a própria 
natureza dos laços e vínculos que constituem o seu núcleo.  Não se trata, 
então, de dar conta somente dos processos de ‘exclusão’; nem tão pouco, de 
examinar a tragédia dos ‘excluídos’(...) Não se trata de pensar apenas os 
fenômenos que relatam como e quem foi posto à margem, mas também o 
que acontece com os que permanecem no interior das ‘zonas de integração’ 
em seu frágil equilíbrio, constituído a partir do vínculo entre as relações de 
trabalho e as formas de sociabilidade. (ibidem, p. 12) 

 

A pergunta “o que estaria se dando com aqueles que supostamente habitariam as 

‘zonas de integração’?” exprime exatamente os principais questionamentos no momento. O 

que estaria acontecendo com os jovens a princípio incluídos, ou que ao menos reúnem mais 

possibilidades e recursos para essa inclusão?  

A experiência com os jovens aponta para fenômenos como o adiamento da formatura, 

inúmeras tentativas para a obtenção de um estágio, desconhecimento dos fatores que 

engendraram a nova ordem. E isso tudo conjuga-se, como pano de fundo, com a imprecisão 

do querer e, paradoxalmente, com as crenças e expectativas relacionadas a mesma questão. 
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O entendimento dos impactos do desemprego juvenil sobre sujeitos pertencentes às 

camadas sociais economicamente favorecidas, como os jovens observados neste estudo, é 

beneficiado pela aproximação que Castel (1998) propõe entre relações salariais e relações 

sociais.  A aproximação é possível uma vez que o autor entende a categoria trabalho para 

além das relações técnicas de produção, enfatizando a sua importância como um sistema de 

relações sociais, culturais e identitárias de indivíduos e grupos coletivos. 

 Dowbor (2001) também comunga dessa visão na qual as vinculações de trabalho 

assalariado se associam de maneira central às camadas economicamente favorecidas, embora 

não de maneira exclusiva. Para o autor, mesmo que o vínculo formal de salário nunca tenha 

sido dominante no Brasil - ou que o trabalho assalariado não seja a forma dominante de se 

assegurar a subsistência e que a sua importância estaria decrescendo rapidamente - ele 

permanece amplamente investido pelo desejo dos sujeitos.  

Prova dessa permanência foi a expectativa verificada entre aqueles que participam das 

redes sociais de pertencimento dos jovens pesquisados de que eles possam encontrar um “bom 

e seguro trabalho”. Essa expectativa figurou como matriz para as demais expectativas. Na 

maioria das vezes a qualidade do bom trabalho esteve vinculada à idéia de obtenção de 

segurança – garantias trabalhistas – e continuidade, como a de se ter um plano de carreira 

dentro de uma empresa. A preferência por um emprego seguro e com possibilidades de 

continuidade era passada aos jovens, independentemente da formação e ocupação dos pais. 

Mesmo para aqueles que tiveram trajetórias envolvidas na criação de um próprio negócio, na 

participação em um negócio familiar ou na atuação como profissional autônomo, e mesmo 

que essas experiências tenham sido positivas, ainda assim os sujeitos enfatizavam as 

vantagens do vínculo salarial para os jovens, que muitas vezes não conseguem entender muito 

bem as razões disso se dar. 
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“Os meus pais, os dois trabalham muito, mas eles têm uma situação boa. Sei 
que exige muito a coisa de ter um próprio negócio, que não é nada do que se 
pensa, de não se ter chefe e tudo correr às mil maravilhas. De qualquer 
forma, ainda assim eu acho que vale a pena. Mas eles não, especialmente o 
meu pai. Ele diz assim, meio brincando: Você acha que vai ter uma sogra 
que vai ficar super feliz em apresentar você dizendo ‘esse aqui é o meu 
genro, ele é um micro empresário’?” (G.P., 23, M) 

 

 A expectativa de um vínculo formal de trabalho parece prevalecer. A importância das 

vinculações de produção assalariadas, como observa Dupas (2001), segue como referência no 

imaginário social do grupo, que permanece valorizando o “estar empregado no setor formal, 

com as garantias a ele associadas de direitos trabalhistas e previdenciários” (ibidem, p. 149). 

Uma profunda caracterização sócio-histórica da importância da condição de 

assalariado, embora necessária, não é proposta deste estudo. No entanto, é importante dar 

destaque para alguns pontos que Castel (1998) apresenta sobre a questão. Para o autor, muitos 

aspectos encontrados nas atuais configurações produtivas, que são identificados como 

fenômenos de exclusão, seriam provenientes do enfraquecimento da condição salarial, por 

conceber a questão do estatuto do trabalho como fundadora da formação social 

contemporânea, um suporte privilegiado de inscrição numa estrutura social. Isso acontece de 

tal forma que muitas vezes acaba por sentenciar o fim do emprego de uma maneira geral. 

Dentro dessa perspectiva a estrutura social contemporânea estaria marcada em diferentes 

graus por reminiscências do que efetivamente foi ou do que teria sido uma “sociedade 

salarial”. Para Castel, a sociedade salarial manifesta-se como 

 
Uma construção histórica que sucedeu a outras formações sociais; não é 
eterna. Entretanto, pode permanecer uma referência viva, porque realizou 
uma montagem não igualada entre trabalho e proteções. Este balanço não é 
contestável em escala da história das sociedades ocidentais. A sociedade 
salarial é a formação social que havia conseguido esconjurar, em grande 
parte, a vulnerabilidade de massa e assegurar uma ampla participação nos 
valores sociais comuns. Em outros termos a sociedade salarial é o alicerce 
sociológico em que se baseia uma democracia de tipo ocidental, com seus 
méritos e suas lacunas: não o consenso, mas a regulação dos conflitos; não 



 103 

a igualdade das condições, mas o controle e a redução da arbitrariedade dos 
ricos e poderosos; não o governo de todos os interesses, mas a 
representação de todos os interesses e sua apresentação para debate no 
cenário público. (1998, p. 580) 

 
 

Para um melhor entendimento da centralidade e simbolismo da idéia de vínculo 

salarial para os jovens das camadas sociais economicamente favorecidas, é importante que se 

reflita sobre o lugar que o salário passou a ocupar na própria história do trabalho e no 

imaginário dos sujeitos com quem estes têm contato. O salário é apreendido como algo que 

corresponde a um determinado status e logo como signo de distinção e qualificação entre os 

sujeitos. A distinção é muitas vezes buscada como alternativa a outros suportes identitários, 

como o pertencimento familiar ou a inscrição em uma comunidade concreta. A centralidade, 

ao ser abruptamente colocada em questão – seja pelo desemprego propriamente dito, seja por 

outras formas de precarização -, remete ao conceito de exclusão identitária, introduzido por 

Castel.  Para ele, “o trabalho é mais que o trabalho, o não-trabalho é mais que o desemprego, 

o que não é dizer pouco” (op.cit., p. 492). 

Sobre esse aspecto se recorre ao pensamento de Hannah Arendt, que identifica como a 

questão mais perturbadora do cenário atual é o reaparecimento de um perfil de “trabalhadores 

sem trabalho”, que literalmente ocupam na sociedade um lugar de “supranuméricos”, de 

“inúteis para o mundo” (CASTEL, 1998, p. 496). Nesses termos, o não trabalho muitas vezes 

se confunde com a idéia de não sujeito, onde aquele que se vê excluído de uma lógica 

planetária marcada pela supressão daquilo que se convenciona chamar trabalho, assalariado 

ou não, pode ser considerado inútil. 

Assim, é importante que as falas dos jovens que fazem parte do estudo sejam 

relembradas, pois elas descrevem as incertezas e as imprecisões em relação ao futuro, 

especialmente no momento da inserção profissional, como algo dramático. A aproximação da 

formatura parece evocar um cenário de desafios, maratonas, competições, onde todos os 
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esforços devem ser lançados para se conseguir um emprego. Entretanto, o que foi pontuado 

anteriormente sugere que na corrida para a obtenção de um emprego, como o ser eleito, o que 

está em jogo não é apenas a obtenção de um trabalho em si, mas a própria condição de sujeito. 

Uma importante disputa parece se fazer de maneira concomitante ao sentido de conseguir ser 

eleito como um sujeito útil.  

 Se no plano geral a temática ligada à ausência ou precarização das formas de 

trabalho/salário fragiliza os sujeitos, no caso dos jovens o problema ainda se intensifica. Esta 

temática costuma ser confundida com o próprio fracasso moral dos sujeitos de uma época 

edificada pela promessa de prosperidade, que hoje convive no seu dia-a-dia com processos de 

erosão e fragmentação. Para Dowbor (2001) aqueles que se encontram ameaçados de perder o 

trabalho, como também os que não conseguem se inserir, passam a ter os alicerces da sua 

identidade atacados. Argumenta que “não se ter sucesso, emprego, dinheiro, passa a significar 

perder dignidade humana, direito de convívio social” e conseqüente um esvaziamento nas 

possibilidades de identificação, dado que “todas as imagens de televisão nos mostram famílias 

de sucesso, crianças consumindo produtos de luxo, quando não exibem como ridículas 

pessoas simples, ou simplesmente necessitadas” (ibidem, p. 18).  

 Quanto ao esvaziamento nas possibilidades de identificação, Dowbor reafirma que os 

jovens seriam ainda mais atingidos na medida em que a construção da personalidade e a 

socialização se fazem em consonância com o desempenho de papéis profissionais. Há 

concordância nesse sentido com as reflexões de Lévy-Leboyer (1994) que reconhece uma 

simultaneidade nas buscas dos jovens, que no plano prático almejam um primeiro emprego, 

enquanto que no plano psicológico buscam a construção da sua identidade. Para a autora, a 

frustração da busca gera sentimentos de impotência especialmente pela impossibilidade de 

compreensão dos processos de mudanças. O mundo da economia, as flutuações do mercado e 
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as possibilidades de condução das trajetórias profissionais são apreendidos pelos jovens de 

maneira dissociada e, por isso, parecem orquestrados por forças desconhecidas. 

Em função da gravidade dessa observação, em que se atribui importância aos 

processos de apreensão da realidade e de suas transformações por parte dos jovens, como 

fatores que influenciam as suas ações no presente, o primeiro capítulo problematizou os 

diferentes discursos sociais aos quais os jovens têm acesso sobre essa questão. Entre esses 

discursos a mídia recebeu especial atenção uma vez que não apenas informa sobre as 

circunstâncias em que o processo de inserção profissional se dá, mas também de certa forma 

concorre para o estabelecimento de um determinado imaginário social em relação ao mundo 

do trabalho.  

É relevante destacar que a exclusão identitária, como observa Castel (1998), pode se 

fazer presente em qualquer classe social como uma negação das possibilidades de ascensão 

social ou de que a ascensão aconteça como algo planejado e presumível em qualquer classe 

social. A idéia que se possa ter tido do progresso como ponto de chegada, certo e 

incomensurável, assim como outras crenças, perderam-se de maneira democrática em meio a 

essa crise. Nas palavras de Castel, trata-se da perda de:  

 
...a crença de que o amanhã será melhor que o hoje e de que se pode confiar 
no futuro para melhorar a sua condição; ou, sob uma forma menos ingênua, 
a crença na existência de mecanismos para controlar o futuro de uma 
sociedade desenvolvida, dominar a sua turbulência e conduzi-la a formas 
de equilíbrio organizadas de modo cada vez melhor. (ibidem, p. 498) 

 
 

Há aqui alguns pontos importantes que merecem ser enfatizados. A possibilidade de 

estar empregado no setor formal, como foi visto em Dupas (2001), permanece no imaginário 

social como referência de uma certa estabilidade e garantia. Este setor formal ainda se faz 

referendado pela sociedade salarial, onde o salário é referência simbólica para a identidade 

dos sujeitos. Isso significa dizer que, de certa forma, o salário sustenta uma localização social 
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dos sujeitos, marca um lugar de referência. Através dele os sujeitos podem se comparar uns 

com os outros, se inserir em determinada classe social, consumir determinados bens, e até 

mesmo exercer certa cidadania pelas escolhas de consumo (CANCLINI, 1999). Em outras 

palavras, poderia se entender que o salário representa ativamente possibilidades de 

pertencimento e reconhecimento social. Mas, sobretudo, o que estava implícito no modelo de 

sociedade salarial descrito por Castel (1998), era a possibilidade de ascensão social. Ou seja, 

num modelo societário onde o desemprego se revestia mais de contingência do que “regra”, 

havia uma certa confiança na continuidade da construção de uma carreira. A partir do 

momento em que a “garantia” do setor formal e do salário é profundamente instável ou 

inexistente, o planejamento de um futuro, de um depois profissional, perde boa parte de seu 

sentido e relevância. 

Nas falas dos alunos, como foi visto no primeiro capítulo, o olhar de desconfiança 

sobre o futuro se apresenta em momentos em que eles questionam a própria validade de 

desejarem algo e, por conseguinte, planejarem a sua implementação.  

 
“Para que planejar ou ficar desejando que isso ou aquilo aconteça e depois 
me frustrar e ainda pior decepcionar os outros? Só uma parte depende de 
mim. E todo o resto?” (J.M.S.F., 23, F)  

 
“Será que diminuo o ritmo da graduação e me dedico mais ao estágio? 
Porque às vezes eu penso me formar para quê? Qual a vantagem, só para 
dizer agora você é formado. E daí? Continuar dependendo da família, do 
que adianta acabar a faculdade?” (D.S., 22, F)  

 
“Eu não pretendo sair de casa. Não tem a menor condição. Nem tem 
porque, se eu sei que não vou poder me sustentar. O salário de recém 
formado é ridículo. Sabe quanto ganha um motorista de van? Mil e 
quatrocentos reais, mais que o salário de um engenheiro recém-formado.” 
(D.F., 24, M) 

 

É possível perceber, a partir das falas, o quanto o depois não se assegura como 

possibilidade de continuidade para os jovens supostamente incluídos. A não permanência em 

sua condição de incluídos – já que por ora se incluem no sistema universitário e depois não se 
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sabe – os torna provisoriamente integrados. É o provisório que aparece aqui em destaque. 

Nesse sentido, Waiselfisz chama atenção para uma sobreposição de exclusões:  

  
À velha exclusão soma-se uma nova exclusão (novos pobres) a classe 
média – que mesmo com qualificação profissional, perde lugar no mundo 
do trabalho. Isso num contexto em que o emprego formalizado, que sempre 
foi o principal meio de acesso aos benefícios sociais proporcionados pelo 
Estado, como é o caso no Brasil, entra em crise devido a fatores como o 
desemprego, a informalidade, o subemprego e a exclusão, esta última 
relacionada inclusive à seguridade social. (2004, p. 23) 

 

Pochmann (2005a) reforça a idéia de um novo tipo de exclusão ao argumentar que 

toda a filosofia de vida dos estratos médios de renda tende a se fundamentar no ideário da 

ascensão social, com a sua “contínua busca tanto da elevação de sua participação relativa nos 

bens e serviços da sociedade como no maior nível de prestígio e status social”.  Com isso 

aventa-se que o próprio valor do trabalho como meio para elevação social possa mudar. 

 As reflexões apresentadas até aqui sugerem o emprego (assalariado ou não) como 

operador social externo que vem afetando de maneira abrangente não apenas o presente dos 

sujeitos, mas as perspectivas de futuro, inclusive onde conste o desejo de uma ascensão 

planejada. O não emprego, ou a situação de não empregabilidade, produz uma forma de 

exclusão em que o sujeito em diferentes formas e expressões de fragilidades “se crê (e é 

encorajado a crer-se) como dono falido do seu próprio destino, quando não passou de um 

número nas estatísticas” (FORRESTER, 1997, p. 10) 

 

2.2 A ANTE-SALA DA EXCLUSÃO: VULNERABILIDADE SOCIAL 

 
Para alguns há um novo tipo de exclusão, enquanto para outros há a mesma exclusão, 

que agora se alastra pelos demais segmentos sociais. Importa aqui notar que a supressão do 

projeto de uma sociedade orientada pelos vínculos do salário, ou por outras formas de 
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vinculação a que se tem acesso pelas diferentes mídias ou pelas estatísticas oficiais sobre o 

desemprego juvenil, produz impactos nos diferentes estratos sociais.  

Para o economista Quadros (2004a), que analisa de maneira objetiva a classe média 

brasileira desde 1979, esta experimenta hoje o desespero e a desilusão. Boa parte das 

reflexões do autor se baseia na comparação entre dados referentes ao início dos anos 1980 até 

o início dos anos 2000. Os dados coincidem em grande parte com o período de observação 

desta tese, de 1987 a 2006, e possibilitam uma visão ampliada dos fenômenos registrados nas 

falas dos estudantes. Além disso, podem ser correlacionados com o específico contexto 

econômico e social brasileiro. 

 
Desde que iniciei minhas pesquisas, nunca observei uma situação tão 
crítica nesse segmento da sociedade (...) o desemprego, que atingia quase 
exclusivamente a massa dos trabalhadores, se alastrou para a classe média, 
o que provoca o 'rebaixamento social' de muitas famílias que viviam em 
boas condições econômicas. (QUADROS, 2004a)  

 

Em outro momento, Quadros (2004b) reflete sobre os efeitos econômicos, sociais e 

políticos gerados pelo que chamou de “rebaixamento social da classe média brasileira”. Com 

base nos números da PNAD do IBGE, ele aponta como conseqüência do fato o deslocamento 

de uma massa de 11,150 milhões de pessoas para as camadas economicamente inferiores, o 

que significa o encolhimento da classe média17, uma vez que, em 1981, 33,2 milhões de 

trabalhadores assalariados, considerados de classe média, possuíam uma renda familiar 

mensal de R$ 968,00 (valor corrigido com base no INPC); já em 2002, os 36,8 milhões de 

pessoas que representavam o mesmo extrato social possuíam uma renda familiar de R$ 

772,0018.  

                                                 
17 Quadros (2004a) divide a classe média em três níveis, com base em dados do IBGE: a 'alta' classe média seria formada por 
aqueles com renda familiar superior a R$ 5 mil, a 'média' classe média, entre R$ 2,5 mil e R$ 5 mil, e a 'baixa', de R$ 1 mil a 
R$ 2,5 mil 
18 Duas variáveis são consideradas para análise destes dados e refletem uma maneira mais ajustada para definição do que seja 
"classe média", no qual é considerado, além da renda, o tipo de ocupação da pessoa. Segundo Quadros enquanto as pessoas 
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Sobre esse “deslocamento social”, Quadros adverte que as famílias das camadas 

superiores que permanecem nessa condição também vão sendo afetadas direta ou 

indiretamente, seja pela perda de renda, pela ameaça do desemprego crescente ou pela 

precarização das ocupações, traduzidas no número cada vez maior de sub-empregados, que 

somam cerca de 26,6% da PEA, sem registro em carteira e por conseqüência privada de 

direitos sociais.  

  É importante salientar que as mudanças que têm como principal expressão o 

desemprego embutem conseqüências complementares como a terceirização e o trabalho 

informal, nem sempre percebidos como formas de precarização que revelam ser, em boa parte 

dos casos. 

 
Um assalariado poderia até tirar proveito da terceirização se o mercado não 
estivesse tão ruim, pois passaria a não ter horários, a trabalhar em casa etc. 
No entanto, a terceirização também vem implicando em precarização: na 
prática, é como se a pessoa perdesse o emprego na empresa e fosse 
contratada pela mesma empresa ganhando menos, sem os antigos direitos 
trabalhistas. (QUADROS, 2004c, p. 8) 

 
 

Vários relatos das trajetórias pessoais dos estudantes observados, que também 

compreendem os históricos familiares, traziam algum episódio em que se verificava uma 

mudança no padrão de vida de suas famílias. As mudanças eram motivadas na sua maioria 

pela perda do emprego, especialmente do pai, ou por uma alteração no vínculo deste com a 

empresa em que trabalhava. De acordo com as falas dos jovens num primeiro momento os 

pais mantinham a mesma atividade, só que trabalhando como “consultores” da mesma 

empresa. Entretanto, essa situação não era descrita como vantajosa com o passar do tempo e 

culminava inevitavelmente na necessidade de buscar um novo emprego. Em muitos casos o 

emprego encontrado, depois de inúmeras tentativas, envolvia até mesmo mudanças de setores 
                                                                                                                                                         
com renda acima de R$ 5 mil, considerados alta classe média, baixaram de 4,37% para 4,14% da população, a média classe 
média e a baixa classe média recuaram de 9,13% e 29,03% para 7,57% e 24,32%, respectivamente.  
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de atuação e deslocamentos geográficos. Em algumas mudanças deixavam de atuar na própria 

área de formação. 

É interessante notar que, embora essa descrição fosse compartilhada como uma 

experiência de boa parte das famílias dos estudantes, a percepção de se estar diante de um 

amplo fenômeno de deslocamento social não era alcançada dessa maneira. Com freqüência a 

leitura feita era de se tratar de um episódio pontual ou específico da própria família ou do seu 

círculo de relacionamentos.  

Ao contrário de um evento isolado, o fenômeno de deslocamento social é amplamente 

descrito por Quadros e outros autores, que não apenas descrevem mudanças como também 

argumentam sobre as diferentes formas de pressões e impactos que desencadeiam, como a 

própria aleatoriedade que passa a marcar os projetos de vida dessas pessoas em termos de 

previsão ou continuidade. Nesse ínterim, segundo Quadros, nem mesmo os profissionais 

qualificados e empregados estariam isentos da sensação de imprevisibilidade em relação à 

vida profissional, dado que para se manter no emprego necessitam de constante atualização. O 

fantasma do desemprego faz com que um grande número de trabalhadores busque 

qualificação permanente, num fenômeno que hoje extrapola a positividade que a idéia de 

aprimoramento profissional poderia ensejar. E somada a isso há a exigência de permanente 

disposição a flexibilizar não apenas os modos de atuação, mas também as próprias 

expectativas de remuneração e reconhecimento. 

Pochmann (2005a) também acompanha o processo de transformação e perdas 

sistêmicas da classe média, que, segundo o autor, já se faziam sentir desde os anos 1980, mas 

que se intensificam nos anos 1990, “tendo que passar a conviver com o crescente drama da 

sua reprodução social” (ibidem), em que os sujeitos percebem que não serão capazes de 

manter o padrão de vida que têm, e nem cogitam a possibilidade de superação. 
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Tanto para Quadros (2004d) quanto para Pochmann (op.cit.) um dos aspectos mais 

dramáticos de toda essa crise é vivido pelos filhos da classe média, que passam a ter que 

conviver com a realidade do desemprego e/ou precarização das ocupações. Reconhecem que 

estes, mesmo alcançando um nível educacional superior ao dos seus pais, terão que enfrentar 

severos bloqueios à obtenção da ascensão social. O problema se intensifica especialmente nos 

grandes centros urbanos, onde a demanda de trabalho com maior renda entra em contradição 

com a existência de farta oferta de mão-de-obra com elevada escolaridade. Dessa forma, 

dispor de um alto nível educacional, embora não tenha deixado de ser um diferencial, não 

significa estar imune às flutuações da demanda e nem às incertezas do cenário econômico. O 

grau de instrução deixa de ser vinculado como obtenção de garantias, gerando com isso 

problemas crônicos, como o subemprego e a informalização, regidos pela necessidade de 

permanente flexibilização do trabalho, onde se pode ler: contratações em tempo parcial, 

modificações das funções com quebra das divisões rígidas das tarefas (DUPAS, 2001, p. 91). 

Segundo Quadros (2004b) e Pochmann (2000) as mudanças que acarretaram o baixo 

crescimento econômico do país nos últimos anos afetaram os que investiram em educação, 

independentemente do estrato social a que pertençam. Mesmo com a ampliação da base da 

população com nível superior completo, que passou de 3,2 milhões, em 1981, para 10,8 

milhões em 2002, a renda caiu nesse grupo cerca de 25%, de R$ 2.920,00 para R$ 2.200,00.  

A perspectiva da educação não mais assegurar a ascensão das classes média e alta no 

interior do mercado de trabalho impõe que este aspecto seja considerado no posicionamento 

que os jovens expressam ao final das graduações. O fenômeno do crescimento do número de 

candidatos com um maior nível de escolaridade concorrendo a qualquer espécie de vaga não 

se fez acompanhar pelo aumento de empregos ou de renda, o que traz conseqüências. 
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Os estudos realizados por Quadros (2004c) permitem uma combinação de dados que 

alcança a medida exata do interesse da pesquisa no momento, em que se buscam parâmetros 

para entendimento dos possíveis impactos das mudanças nas relações de produção sobre os 

jovens em questão. O autor, com o objetivo de oferecer uma dimensão da crise, faz um recorte 

de análise específico sobre o fato de se ter concluído um curso superior (completo ou 

incompleto) e a renda da classe média. Parte da premissa de que o curso superior seja um 

importante atributo dessa classe e reúne informações sobre todos os indivíduos nestas 

condições, ocupados ou não, que declararam rendimentos junto à PNAD em 1981 e 2002. 

De acordo com os dados levantados, 52,9 milhões de pessoas (ocupados e os 

desocupados com alguma renda) declararam rendimentos em 1981. Dentre esses sujeitos 3,2 

milhões (6,1%) possuíam terceiro grau completo ou incompleto, apresentando um rendimento 

médio de R$ 2.921,00 por mês. Em 2002, o total de sujeitos declarantes foi de 95,5 milhões, 

sendo que 10,8 milhões com o terceiro grau (11,3%). Entretanto, apesar do aumento de 

sujeitos com o terceiro grau, o rendimento médio destes caiu para R$ 2.203,00 - significando 

uma redução de 25% em 21 anos. Quadros (2004c) chama atenção para o fato de que, no 

mesmo período, a renda média global dos demais sujeitos declarantes caiu apenas 4,6%, ou 

seja, de R$ 734,00 para R$ 700,0019. Percebe-se com essa combinação que, 

independentemente do grau de escolarização, a queda dos salários foi brutal e que a ela se 

somou a alta do desemprego para essa faixa da população, no mesmo período. 

Sobre a questão da escolarização combinada com o salário, Quadros constata que para 

aqueles com segundo grau (completo ou incompleto) a situação ficou ainda pior, significando 

                                                 
19 Ao desagregar os valores acima, Waldir Quadros mostra uma piora na composição dos níveis de renda para as pessoas com 
curso superior. Em 1981, 38,5% delas estavam na alta classe média, onde o rendimento pouco diminuiu em relação a 2002, 
de R$ 5.684 para R$ 5.517 (3%). Na média classe média, a composição permanece ao redor dos 25% e, na baixa classe 
média, esta participação cresce de 25,2% para 29,3%. Mas é nas camadas inferiores que se nota o sintoma mais preocupante: 
de 10% em 1981, subiu para 17,8% o índice de indivíduos com curso superior que ganham menos de R$ 500 por mês. 



 113 

uma queda de 36%, com a redução do salário de R$ 1.207,00, no início da década de 1980, 

para R$ 771,00, em 2002.  

Para o autor, a crise aguda que se instalou no Brasil, nesses últimos 25 anos, aumentou 

o nível de desemprego na classe média e provocou a precarização das condições de trabalho e 

renda. Segundo estudos que combinam escolarização e emprego, de 1981 para 2002, apenas 

5% da população economicamente ativa (PEA) com terceiro grau (completo ou incompleto) 

estava sem emprego. Já em 2002, o contingente subiu para 7,8% da PEA.  

A crise que vem afetando o mundo do trabalho e impondo novas configurações sociais 

de produção não abalou apenas a classe média e os seus. Embora os estratos mais pobres 

sejam os mais frontalmente atingidos pelo desemprego, o maior crescimento da crise nas 

relações de trabalho, nos últimos dez anos, foi registrado em famílias de classe alta, segundo 

um estudo da Secretaria de Trabalho de São Paulo20, coordenado por Pochmann (2004a). 

Segundo o estudo, o número de desempregados na classe alta entre 1992 e 2002 passa de 232 

mil para 435 mil, num crescimento de 87,4%. Isso significa uma taxa de desemprego que 

varia de 2,6% em 1992 para 3,9% em 2002, numa alta de 50%. Enquanto isso, a taxa de 

desemprego geral do país cresceu 40% no mesmo período, passando de 6,7% para 9,3% da 

PEA, e o número de pessoas desempregadas subiu 73%.  

No mesmo estudo, analisou-se a combinação entre o nível de escolarização e o de 

desemprego, nessa classe, e os dados mostraram que, para aqueles que possuem 14 anos de 

estudos (nível universitário), foi registrada a maior alta na taxa de desemprego, 76,9%, 

passando de 3,5% para 6,2% da PEA. Entretanto, o estudo aponta que os mais pobres, mesmo 

nos casos em que possuam o mesmo número de anos de estudos, são os mais afetados, uma 

                                                 
20 O estudo considerou de classe baixa as famílias com rendimentos de até R$ 652 por mês; de classe média os que têm renda 
até R$ 2.600; e de classe alta as famílias que recebem mais que R$ 2.600 por mês. 
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vez que a taxa de desemprego para eles chega a 26,7%, ou seja, 11,6 vezes mais do que a 

registrada para os da classe alta com a mesma escolaridade, cujo índice é de 2,3% da PEA21. 

A proposta de refletir sobre a relação entre renda/salário e escolaridade, onde se 

denota um agravamento na composição dos níveis de renda para aqueles que possuem um 

curso superior, não tem o objetivo de, com isso, desvalorizar ou até menos minimizar a 

importância da escolarização na vida dos sujeitos. Isso se dá especialmente porque, além de 

envolver um direito democrático, a ausência de instrução formal atua como fator 

comprovadamente de exclusão. Na realidade, busca-se com os dados ilustrar a complexidade 

do cenário, onde o curso superior, outrora visto como um dos recursos de ascensão social e 

predição sobre o futuro deixou de ser – ou em muitos casos nunca o foi concretamente - um 

indicativo para a manutenção, transformação ou elevação do padrão de vida dos sujeitos. 

A complexidade dos dados pontuados faz com que, de certa forma, as próprias 

incertezas que os jovens apresentam sobre qual caminho seguir, até mesmo após a conclusão 

da graduação, passem a ter uma conotação diferenciada. O fim da graduação, pelos 

argumentos expostos, não necessariamente corresponde à inserção profissional, como algo 

que transcorra de forma seriada. Tal complexidade sugere que os repertórios de entendimento 

do que se passa com os jovens sejam atualizados. Como exemplo deve-se ponderar sobre a 

própria noção desse período como mais uma crise da juventude, ou como uma etapa do seu 

desenvolvimento, assim como sobre as medidas reparadoras desse processo centradas em 

profilaxias superficiais ou superações e reenquadres individualizados. 

                                                 

21 As taxas de desemprego, de uma maneira geral, elevaram-se num ritmo mais rápido justamente para os níveis de maior 
escolaridade. Entre os pobres, o índice é maior para quem tem nove anos de estudo (27,4% da PEA). Atinge 13,3% para 
classe média com nove anos de estudo, também a maior alta, e 11% entre os ricos com 12 anos de estudo (Pochmann 2004b). 
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O preocupante panorama fala de um contingente de jovens desempregados, que atinge 

40% da PEA na faixa de 15 a 24 anos de idade, sabendo-se agora que uma parcela 

significativa refere-se aos formados que não conseguem uma primeira ocupação. Mas ele 

permite diferentes leituras. O estudo proposto busca refletir sobre os efeitos da quebra de 

continuidade, naquilo em que possa significar também uma quebra nas perspectivas para os 

jovens pertencentes às classes e categorias estudadas. Onde se localizaria hoje o ponto 

inaugural de suas trajetórias? 

Para Pochmann e Quadros os estudos confirmam que os estratos sociais da classe 

média e alta, assim como a população de escolaridade elevada – de quaisquer um dos estratos 

sociais -, são afetados pelas transformações nos modos de produção contemporâneos, que se 

fazem sentir de maneira mais contundente pelo desemprego. 

Essa constatação é confirmada pelos discursos sociais, notadamente os midiáticos, 

que, no entanto, não apenas informam sobre o que acontece, mas também muitas vezes 

naturalizam as mudanças como algo “natural das novas engrenagens econômicas”. Além 

disso, tais discursos se investem de um forte apelo prescritivo com base em fundamentos 

como a formação permanente, o preparo para a competição, e outras recomendações mais 

específicas, como a de como o sujeito deve se comportar e o que deve trajar numa entrevista 

de seleção. Diferentemente do que os autores citados neste capítulo argumentam, as diferentes 

mídias acabam por sugerir que, embora a conjuntura se mostre extremamente excludente para 

a maior parte da população, ainda assim haverá emprego para determinados sujeitos que 

atentarem para algumas recomendações. 

É importante ressaltar, no entanto, que, embora haja um movimento patente de 

desemprego, diminuição de renda e de possibilidades de inserção profissional, os sujeitos das 

classes média e alta não são considerados aqui como excluídos economicamente, mas sim 
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como afetados por esses movimentos. A exclusão econômica remeteria à sua forma material e 

concreta, que atinge boa parte da população, enquanto que o impacto deste afetamento estaria 

correlacionado com uma forma diferenciada de exclusão. Essa forma pode, nesse caso, ser 

interpretada ou aferida nas diferentes falas dos jovens que fazem parte deste estudo. Nas falas 

foi possível perceber que as projeções e expectativas de realização dos sujeitos sofrem com os 

efeitos dessa nova ordem produtiva, na medida em que se lançam como um espectro sobre 

toda a sociedade e as suas formas de sociabilidade de maneira generalizada.   

No primeiro capítulo foi possível apreender que os jovens estudados não se encontram 

confortáveis ou seguros diante das opções que fazem e decisões que tomam, e que muito 

menos se vêem incluídos num projeto de futuro onde o acesso parece ser tão improvável que 

apenas se faria na condição de um herói ou um eleito.  

E agora, neste capítulo, percebe-se que as circunstâncias em que se delineia o período 

de inserção profissional concorrem para que as respostas que os jovens costumam dar 

retratem indefinições e ausência de perspectivas. 

Pela amplitude que esse espectro, originado nas novas dinâmicas de produção, possa 

ter, é questionado se jovens universitários de classe média e alta estão diante de um amplo 

processo de exclusão identitária, como o sugere e descreve Castel (1998). O questionamento 

pode ser feito com base numa supressão objetiva do projeto de terem vínculos produtivos, 

com base no salário formal ou até mesmo informal. De forma menos concreta, o 

questionamento pode se dar pela anulação do sentido de futuro como algo possível e 

permitido, onde o sentimento de vulnerabilidade passa a ser uma constante. 

 

2.2.1 Vulnerabilidade social: o amanhã como um susto 

Era crepuscular, na qual se torna muito difícil responder à pergunta proposta 
pelo poeta francês Victor Hugo: “De que amanhã se trata?” Pergunta, contudo, 
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de que não podemos fugir. Se não podemos sequer exercer algum controle sobre 
o presente, o amanhã adquire a aparência de um grande susto. 
José Castello (2004), resenhando o livro De que amanhã... Diálogo de Elizabeth 

Roudinesco e Jacques Derrida (DERRIDA e ROUDINESCO, 2001) 
 

O conceito de exclusão, que além de impactos sociais e econômicos passa também a 

afetar identitariamente os sujeitos, deve ser ampliado na tentativa de abarcar os sentimentos 

experimentados por um vasto contingente da população diante das novas dinâmicas 

produtivas. Esses sujeitos, embora não pertençam às classes desfavorecidas de acordo com a 

sua renda, encontram-se submetidos às flutuações do mercado e das economias, como 

também a fatores demográficos, de segregação, além de outros. Entretanto, ao se tratar de 

jovens universitários de classe média e alta, o conceito de exclusão, mesmo que distendido, 

ainda assim se apresenta dicotômico para a apreensão dos sentidos daqueles considerados 

protegidos (historicamente ou no presente) no âmbito econômico ou educacional, mas que 

emocionalmente mostram-se extremamente fragilizados.  

Dessa forma, um outro conceito passa a ser empregado como alternativa ao de 

exclusão: o de vulnerabilidade social. A importância desse conceito para o estudo com os 

jovens em questão se fundamenta na hipótese de que as categorias de incluído ou excluído, 

como instâncias que refletem permanência ou instabilidade, não possuem um potencial 

analítico para abordar a problemática dos jovens de classe média e alta, em fase de inserção 

profissional. As categorias ligadas ao conceito de exclusão remetem a posições sociais em que 

assertivamente possa haver uma localização como dentro ou fora. Existiria, entretanto, entre a 

exclusão e a integração uma vasta zona de vulnerabilidade social, um conjunto de posições 

que se relacionam com o centro de maneira flexível. 

 
...antigos trabalhadores que se tornaram desempregados de modo 
duradouro, jovens que não encontram emprego, populações mal 
escolarizadas, mal cuidadas, mal consideradas etc. Não existe nenhuma 
linha divisória clara entre essas situações e aquelas um pouco menos 
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aquinhoadas dos vulneráveis que, por exemplo, ainda trabalham mas 
poderão ser demitidos no próximo mês, estão mais confortavelmente 
alojados mas poderão ser expulsos se não pagarem as prestações, estudam 
conscienciosamente mas sabem que correm o risco de não terminar... Os 
“excluídos” são, na maioria das vezes, vulneráveis que estavam “por um 
fio” e que caíram. Mas existe também uma circulação entre essa zona de 
vulnerabilidade e a da integração, uma desestabilização dos estáveis, dos 
trabalhadores qualificados que se tornam precários, dos quadros bem 
considerados que podem ficar desempregados.(...) Encontram-se 
desfiliados, e esta qualificação lhes convêm melhor do que a de excluídos: 
foram des-ligados, mas continuam dependendo do centro que, talvez, nunca 
foi tão onipresente para o conjunto da sociedade. (CASTEL, 1998, p. 
569) 

 
 

Assim, o entendimento da noção de vulnerabilidade social pode ser apresentado como 

um importante condutor para a apreensão do conjunto de significados e sentidos envolvidos 

no processo de inserção e desenvolvimento profissional dos jovens no contemporâneo.  

No Brasil a vulnerabilidade social, segundo Cunha et al (2003), tem na precariedade e 

na instabilidade do trabalho as suas principais fontes. A essas fontes se juntam o retraimento 

do Estado e o enfraquecimento das instituições sociais. Para o autor, a vulnerabilidade social 

pode ser identificada na debilidade dos mercados de trabalho; no trabalho assalariado 

precário; na quantidade de trabalhadores sem seguridade social e empregos de baixa 

qualidade; na pobreza e indigência crescentes; na deteriorização dos indicadores distributivos; 

no processo incompleto na equidade de gênero; e as classes médias também são atingidas pela 

queda no bem-estar.  

No estudo aqui realizado, esse conceito contribui especialmente ao ressaltar a idéia de 

um esmaecimento das linhas divisórias de quem é ou não atingido pelas condições de trabalho 

atuais. Nessas condições prevalecem, segundo Castel (1998, p. 516), as diferentes formas de 

precarização dos fluxos de contratação ou de manutenção dos seus vínculos, como o 

fenômeno mais grave de todo esse processo, por “alimentar a vulnerabilidade social e 

produzir, no final do percurso, o desemprego e a desfiliação”. 
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 Ao conceito corrente de vulnerabilidade social envolvendo riscos, fragilidades ou 

possibilidades de danos inespecíficos, junta-se, dessa forma, uma importante síntese de 

Abramovay (2002):  

 
(...) o resultado negativo da relação entre a disponibilidade dos recursos 
materiais ou simbólicos dos atores, sejam indivíduos ou grupos, e o acesso 
à estrutura de oportunidades sociais, econômicas, culturais que provêm do 
Estado, do mercado e da sociedade. (ibidem, p. 13) 

 
 
Essa perspectiva permite entender, ainda mais, como que sujeitos, mesmo dentro de 

uma classe social com acesso a ativos e recursos necessários a sua capacitação, integração e 

mobilidade vertical, encontram-se vulnerabilizados, sem possibilidade de dar resposta frente 

às situações adversas. Estão incapacitados de promover transformações, como também 

impelidos à submissão passiva aos imperativos de adequação, flexibilização e formatação de 

suas trajetórias profissionais. Estão impossibilitados muitas vezes de implementarem ações 

que visem o seu bem-estar, especialmente as que possam ter origem na visualização de um 

futuro, como é definida nesta tese. Estão impossibilitados de, a partir dos recursos pessoais, 

de direitos ou das relações sociais que dispõem, serem capazes de pensar projetivamente 

sobre o que pretendem realizar profissionalmente. Essa vulnerabilidade elucida assim uma 

situação de flutuação onde os jovens habitam uma determinada estrutura social sem 

efetivamente a ela pertencerem. Esses estão permanentemente antevendo situações de perda, 

de sobra ou de fracasso, uma vez que se encontram suscetíveis a ocorrências inesperadas ou a 

impactos exógenos. Encontram-se incluídos pontualmente, mas não integrados com 

permanência a essa estrutura, pois 

 
... povoam seus interstícios sem encontrar aí um lugar designado. Silhuetas 
incertas, à margem do trabalho e nas fronteiras das formas de troca 
socialmente consagradas – desempregados por período longo, (...) jovens à 
procura de emprego e que passam de estágio a estágio, de pequeno trabalho 
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à ocupação provisória... – quem são eles, de onde vêm, como chegaram ao 
ponto em que estão, o que vão se tornar? (CASTEL, 1998, p. 23) 

 

 

 A partir das reflexões sobre a vulnerabilidade, torna-se um eufemismo chamar as 

novas formas de emprego de “atípicas ou particulares” e o desemprego, de um fenômeno 

circunstancial e também atípico, que poderá ser superado com um “pouco de boa vontade e 

imaginação”, ou com todas as formas de reengenharias, qualidade total, formação de líderes e 

empreendedores, etc, enquanto toda a conjuntura permanece idêntica. O desemprego não pode 

ser considerado contingente. É um fator que adquire “permanência” representacional. 

 Castel (1998, p. 516) atesta como sendo otimismo superado a idéia de considerar essas 

distorções na dinâmica produtiva como uma “bolha que se formou, mas que poderá ser 

reabsorvida”. Ao invés disso, vê um processo que se cristaliza em fatores que remetem ao 

crescimento de uma vulnerabilidade de massa, mas que no interesse da pesquisa 

comprometem especificamente as projeções de futuro dos jovens em questão. Nesse sentido é 

que se pode afirmar que há uma forte conexão entre os efeitos das transformações nos modos 

de produção, emblematicamente caracterizada pelo desemprego, e as perspectivas de futuro, 

de construções projetivas de cenários de inserção e desenvolvimento profissionais.  

É possível perceber que a certeza de que o amanhã comporta o desconhecido é 

vivenciada por todos, embora o seu impacto possa se dar de maneira diferenciada nos sujeitos. 

Mas, ao final deste capítulo, uma importante percepção se destaca, a da impossibilidade de 

traçar um “cordão de isolamento” entre os que estariam alheios às condicionantes do 

desemprego e formas de precarização do trabalho e os que efetivamente estariam sujeitos às 

mesmas.  

 O recurso de padronizar os efeitos e danos referentes às relações de trabalho não teve 

como objetivo uma comoção geral, mas sim a constatação de uma dinâmica de 

interdependência no abalo da sociedade salarial, onde posições de exclusão e vulnerabilidade 
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coexistem e em alguns casos se sobrepõem. O capítulo procurou mostrar que a inquietação 

subjetiva dos jovens não é apenas tributária a um suposto “momento de passagem”, a “mais 

uma crise da adolescência”, como se fosse um aspecto universal e intrínseco ao fato de serem 

jovens ou pertinente à condição humana, quando frente a períodos de mudanças. Mas os 

fenômenos pontuados no primeiro capítulo, em que os jovens se vêem em meio a dúvidas e 

indefinições como uma experiência aflitiva, relacionam-se inequivocamente com as mudanças 

efetivas nas condições e circunstâncias em que vem se dando o processo de inserção 

profissional desses sujeitos. 

Embora a juventude não seja o único grupo atingido chama-se aqui atenção para o fato 

de que seja esse o grupo que se ressente de forma mais aguda, uma vez que vê comprometido 

o sentido de futuro em sua base, assim como as perspectivas de idealizações e encadeamento 

na vida e nos projetos. 

Nesse sentido, reconhecendo a idéia de futuro como algo que escapa, um denominador 

comum para os jovens tratados neste estudo, o próximo capítulo busca refletir sobre o 

momento em que isso se manifesta de forma enfática. As atenções se dirigem ao como se 

estaria dando a inserção profissional dos jovens, isto é, à zona de confluência entre dois 

mundos: o dos jovens que devem responder as exigências relativas à longa fase de formação e 

o dos jovens que devem passar a fazer parte das engrenagens produtivas. As reflexões sobre 

essa zona de transição buscam elucidar como vem se dando a trajetória para a vida adulta e o 

mercado de trabalho, e tenta entender por que os jovens afirmam “não saber”. Por que a fase 

de inserção profissional, aqui demarcada pelo fim da graduação, é apreendida como uma 

interrupção, uma quebra numa possível e remanescente mecanicidade do tempo? Como essa 

idéia sobrevive diante de uma conturbada organização da temporalidade social, em que a 
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integração do sujeito em seus diferentes papéis passa a ser regido pelo princípio da 

indeterminação e da transitoriedade?  
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3  TRAJETÓRIAS JUVENIS: CONTORNOS PRÓXIMOS EM 
LATITUDES DISTANTES 

 
 

Se o conceito de trajetória se enclausura em visões e lógicas temporais marcadas 
por linearidades (antes, agora e depois), como podemos dar conta de vidas juvenis 
que são impressas em estruturas sociais cada vez mais labirínticas? Apesar de 
mais difíceis de apreender, os desalinhamentos da vida são sociologicamente tão 
importantes quanto seus alinhamentos, e as rupturas tão relevantes quanto as 
conexões. (PAIS, 2003, p. 120) 

 

Nas últimas três décadas, as experiências vivenciadas pelos jovens de diferentes países e 

culturas na trajetória da escola para o mercado de trabalho vêm apresentando similaridades 

que podem ser reconhecidas como problemáticas “globais”, muito embora os contextos 

inerentes a cada sociedade interponham-se na estruturação dos percursos juvenis, assim como 

nas perspectivas de vida, presente e futura, desses indivíduos.  

A constatação se dá mediante a análise do trabalho de diferentes pesquisadores que 

desenvolveram estudos empíricos e teóricos sobre os modos como se organizam as trajetórias 

juvenis (GUERREIRO E ABRANTES, 2005, 2004; LECCARDI, 2006, 2005a, 2005b, 1999; 

LÁSEN, 2001, 2000; REITER, 2003; BAJOIT E FRANSSEN,1997; DU BOIS-REYMOND, 

1998; CHIESI E MARTINELLI, 1997; ARNETT, 1997; MERINO, 1997; CAMPO, 2005; 

LASKAWY, 2004; GUIMARAES, 2005; CAMARANO ET AL, 2004, 2003, 2001). Os 

quadros analíticos fornecidos nesses estudos, em sua maioria, são estruturados por 

combinações multidimensionais que possibilitam o entendimento dos percursos juvenis sob a 

conjunção de várias influências, tais como das redes sociais (família, amigos, comunidade), 

educação, classes sociais, gênero, mercado de trabalho, políticas públicas, mídia e espaço 

geográfico, entre outras.  

É possível perceber que as mudanças no curso de vida da juventude são afetadas por 

essas influências ao longo do tempo. Enquanto nos anos de 1950 e 1960 o estatuto de adulto 

dos jovens era costumeiramente alcançado pela ultrapassagem de fases, tais como o fim do 
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percurso educativo, o início de uma atividade profissional e a constituição de uma nova 

família, hoje se observa uma significativa desconexão entre essas fases e o ultrapassamento 

ou mudança de status, com o surgimento de novos episódios demarcadores das trajetórias dos 

jovens com duração e intensidades variáveis (PAIS, 1993; CAVALLI E GALLAND, 1995; 

GUERREIRO E ABRANTES, 2004). 

Embora na perspectiva da análise exista uma diferença teórica entre a construção de 

trajetória de vida e a inserção profissional, uma vez que esta última sugere apenas uma 

dimensão na vida dos sujeitos, todos os estudos aqui analisados destacam a importância dos 

processos de integração no mercado de trabalho como elemento distintivo dos percursos 

juvenis.  

Os processos de transformação contemporâneos, vastamente retratados por cenários 

sociais de crescente flexibilização das relações laborais e de precarização nas formas de 

vinculação, tiveram um impacto particular não apenas nas possibilidades de os jovens 

ascenderem ao mercado de trabalho, mas também nas suas modalidades de integração social 

em diferentes escalas. Para Pais et al (2005, p. 2), as transformações, “nos níveis institucional 

e estrutural, incidiram sobre o mercado de trabalho, o Estado Providência e o sistema 

educativo; no nível societário, refletiram-se nas dinâmicas culturais e nas práticas sociais”.  

Os impactos das transformações vêm impondo novas formas de se conceber e 

instrumentalizar as noções sobre a juventude e, conseqüentemente, sobre os processos 

tradicionais de transição, ao mesmo tempo em que suscitam reflexões sobre as diferentes 

modalidades de se relacionar com o futuro que os jovens estão experimentando. Tais 

reflexões se mostram necessárias uma vez que esses processos vêm alterando a maneira como 

os jovens interpretam a realidade, os modelos de ação e estilos de vida que adotam, bem como 

as temporalidades próprias que orientam a construção de si. 
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3.1 – Questionando o conceito de juventude 

 

Leccardi (2005b, p. 44) observa que tradicionalmente a vida juvenil é conceituada como 

“uma condição provisória, destinada a desaparecer com o transcorrer do tempo”, e tal 

conceituação pressupõe a linearidade de fases biográficas bem delimitadas e facilmente 

reconhecíveis: “primeiramente a preparação para o trabalho, por meio da formação escolar; 

depois o exercício de um trabalho remunerado, fonte central de identidade e signo indiscutível 

da idade adulta; por fim, a aposentadoria” (ibidem). Tradicionalmente, a passagem dessas 

fases vai sendo marcada por diversos eventos balizadores, nos quais os jovens são chamados a 

se implicar em um projeto definidor de uma suposta forma final em relação a diferentes 

esferas de sua vida, como a pessoal, a familiar e a profissional.  

Nos discursos dos jovens aqui pesquisados é possível observar que há a expectativa de 

que a condição provisória de ser jovem venha a expirar e o apelo pelo possível 

ultrapassamento dessa condição. Com o fim da graduação geralmente vem o questionamento 

do que eles pretendem fazer da vida e o comunicado de que dentro em breve necessitarão 

responder pela sua autonomia, deixando a condição de transitoriedade para se implicarem em 

um projeto definidor de suas vidas. Contudo, com freqüência, o questionamento e o 

comunicado vêm acompanhados da constatação (ou a suspeita) de que o fim da graduação não 

corresponde à inserção profissional. Diante desse descompasso, a ambição de ultrapassagem, 

assim como a de dar seqüência a outras etapas, parece se desfazer, ou ao menos parece que 

não pode ser assegurada. A única segurança parece residir na dúvida ou na incerteza, como foi 

visto no primeiro capítulo. 

Tendo em vista esse descompasso, uma leitura atualizada sobre a noção de juventude se 

torna imperativa, embora a literatura sobre o tema seja vastíssima e não se pretenda aqui 

cobri-la em sua totalidade. Em parte, essa literatura encara a juventude como uma categoria 
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transitória, uma fase de caráter preparatório para que os jovens assumam posteriormente o 

papel e o status do adulto na sociedade, na esfera familiar e no trabalho.  Nesse caso, 

geralmente tomam-se por base variáveis que indicam quando o período de preparação finda e 

quando se inicia o próximo período. A referência etária dos 15 aos 24 anos se apresenta como 

um indicativo genérico (ABRAMOVAY ET AL, 1999), assim como as experiências ou 

eventos locais, como no caso do Brasil o fato de poder votar, iniciando a juventude, e o de 

concluir os estudos e supostamente ter condições de obter um emprego, dando inicio à fase 

adulta.  

Entretanto, os questionamentos recentes sobre a realidade dos jovens vêm suscitando a 

atualização da categoria de “juventude” em “juventudes”, não apenas em função de mudanças 

estruturais, mas também das práticas sociais dos jovens que, conforme os estudos 

contemporâneos sobre o tema, apontam para a diversidade de formas de ser jovem (CASTRO, 

2006, 2005, 2004, 2001a, 2001b, 1998; CARRANO, 2000; ABRAMO, 1994; PAIS, 1993; 

MELUCCI, 1991). 

Para entender melhor o significado da juventude no contemporâneo, algumas pesquisas 

fornecem importantes contribuições, fundamentais para o estudo aqui proposto. Mörch (2003, 

p. 54), por exemplo, compreende a “juventude como uma construção social em mudança”, e 

Chisholm (2004) ressalta que, sociologicamente, infância e juventude sofrem, periodicamente, 

processos de re-invenção e re-descoberta como outras fases da vida no seu curso. Já Chiesi e 

Martinelli (1997, p. 110) chamam atenção para o novo significado do conceito de juventude: 

“ser jovem é cada vez menos direcionado para uma finalidade, isto é, a meta de se tornar 

adulto, começar a trabalhar e assumir responsabilidades”.  

Ainda com relação ao tratamento dado à juventude na literatura especializada, Chisholm 

(2004) problematiza a maneira como esta adquire visibilidade atualmente. Para a autora, 
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através de sua passagem pelo sistema educacional os jovens tornam-se mais visíveis, embora 

permaneçam soterrados por uma “avalanche de indicadores” que, ao se concentrarem nos 

resultados dos processos institucionais de aprendizagem, enfatizam o caráter de “estudante” 

em detrimento de outras dimensões das biografias juvenis. “De muitas formas, educadores e 

estudiosos estão condenados a falar de educação e a dizer nada de juventude” (CHISHOLM, 

2004, p. 29). Quando tematizam outros aspectos, como fatores econômicos e familiares, com 

freqüência esses indicadores o fazem apenas em termos de limitações que por ventura se 

imponham ao aproveitamento das oportunidades para o desenvolvimento dos jovens, 

traduzidos em “índices de acesso ao sistema (por exemplo, número de ingressos) e de 

‘sucesso’ (e.g, número de egressos), números sobre trabalho infantil e relações de gênero” 

(ibidem, p. 30-31). 

Para Chisholm, os relatórios internacionais sobre educação tendem a se referir a seus 

sujeitos ora como “crianças”, ora como “adultos”. O termo “jovens adultos” é geralmente 

utilizado em referência à evasão escolar e a problemas de analfabetismo; já os termos 

“juventude” e “jovens” são raramente empregados, sendo geralmente (e apenas) utilizados em 

relatórios que enfocam especificamente as transições iniciais entre a educação e o mercado de 

trabalho nos países desenvolvidos (ibidem, p. 30). A autora sinaliza que é através dos 

caminhos no percurso do sistema educacional para o mercado de trabalho que o jovem se 

torna visível nos relatórios e estudos sobre a educação e a juventude.  

As pesquisas e os estudos que enfocam a vida juvenil, assim como as falas dos 

indivíduos aqui estudados, não apenas conferem maior visibilidade aos jovens ao longo de 

suas trajetórias profissionais, mas também permitem inferir que os caminhos nessas trajetórias 

são apreendidos como problemas em diferentes planos, como na esfera familiar, escolar e 

política, como será discutido ao longo deste estudo.  



 128 

3.2 – Inserção sem transição? 

 

Por meio da análise das diferentes pesquisas citadas ao longo deste trabalho foi possível 

perceber uma forte tendência nos estudos para o reconhecimento da fragmentação e do 

apagamento das passagens no status dos jovens. A idéia de juventude como um conjunto de 

etapas normativas que conduzem progressivamente ao mundo adulto é questionada, assim 

como a idéia de curso de vida “enquanto seqüência sistematizável, ordenada segundo os 

princípios de complexidade e aperfeiçoamento constantes” (CASTRO, 1998, p. 29).  

Dessa forma, o próprio conceito de transição teve que ser reavaliado, pois designa o 

espaço/tempo para onde as diferentes etapas da juventude deveriam convergir em movimentos 

contínuos, lineares e previsíveis, culminando numa mudança ou ultrapassamento definitivo de 

diferentes etapas. Para Leccardi (2005a), 

Tornava-se adulto, em sentido pleno, aquele que tivesse percorrido o trajeto 
que previa, em uma sucessão rápida, "etapas" como a conclusão dos estudos, 
a inserção no mundo do trabalho, o abandono da casa dos pais para morar 
independentemente, a construção de um núcleo familiar autônomo e o 
nascimento dos filhos. Hoje, embora esses acontecimentos ainda devam, em 
algum momento, verificar-se, desapareceram tanto sua ordem e 
irreversibilidade como a moldura social que lhes garantia seu sentido global. 
(ibidem, p. 45) 

A quebra do encadeamento linear entre as etapas vem sendo experimentada em 

diferentes dimensões e modalidades pelos jovens. Para Mörch (2003), no que se pese a 

integração do jovem ao mercado de trabalho, a quebra fica evidente uma vez que as trajetórias 

educacionais nem sempre levam a empregos, esses são reduzidos ou mesmo inexistentes 

dependendo da área. Cada vez menos as trajetórias biográficas se apresentam como percursos 

previsíveis da juventude para a vida adulta, da escola para o mercado de trabalho. Na visão do 

autor, a imprevisibilidade associada à “flexibilidade” do mercado de trabalho atua sobre as 

expectativas de estabilidade e segurança dos indivíduos para as suas escolhas e 
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posicionamentos. Neste cenário, “a perspectiva da transição parece ter se tornado um modelo 

normativo, a essa altura já fora de contexto e de moda, pois tantas mudanças alteraram o 

status da juventude” (ibidem, p. 53). 

Tradicionalmente a idéia de transição tem como eixo principal a passagem da 

condição de dependência financeira, característica da infância e adolescência, para a de 

independência, claramente associada com a vida adulta. Para Guerreiro e Abrantes (2004), 

embora as mudanças estruturais venham alterando percursos biográficos dos jovens, o tornar-

se adulto ainda tende a ser referenciado na obtenção de autonomia financeira, que em muitos 

casos passa pela necessidade de ter um trabalho que assegure um rendimento correspondente. 

Em sua pesquisa com jovens portugueses, os autores verificaram que a expectativa pela 

independência financeira não se dá apenas institucionalmente, mas também é vivenciada 

como um desejo pelos jovens, cuja realização se apresenta como prerrogativa para 

desenvolver todos os demais planos em outras dimensões. Tais expectativas foram também 

identificadas em todas as outras pesquisas analisadas e coincidem com as próprias 

expectativas dos jovens aqui estudados.  

Para Curtain (1996) e Jones (2005), o percurso da escola para o mercado de trabalho e a 

passagem da condição de dependência para a de independência constituem duas das quatro 

dimensões das trajetórias dos jovens. As outras duas são a passagem da condição de filho/a 

para a de pai/mãe e o percurso da casa dos pais para sua própria casa com o estabelecimento 

de sua própria carreira. Para os autores, o sincronismo e a reversibilidade dessas dimensões 

ficam evidentes quando o jovem torna-se adulto em uma perspectiva e em outra(s) não: pode 

ser independente financeiramente e permanecer na casa dos pais; pode sair da casa dos pais, 

mas continuar dependente deles ou do Estado; pode ocorrer também o que seria entendido 

como um “retrocesso” no processo de independência, como no caso do jovem que tem sua 



 130 

casa, mas perde o emprego e volta a depender da família, ou da jovem que tem sua 

independência financeira vivendo com os pais, mas tem um filho sozinha e passa a depender 

novamente dos pais.  

Essa mesma fluidez dos limites também se verifica, segundo Du Bois-Reymond (1998), 

na ausência de marcos definidores da conjugalidade, da constituição de unidades residenciais 

autônomas e da parentalidade.  

As passagens de status não são mais lineares, mas sincrônicas e reversíveis. O 
curso de vida dos jovens modernos necessariamente não segue o modelo de 
terminar a escola, completar o treinamento profissional, ficar noivo para se 
casar, e então começar uma vida sexual ativa; ao invés disso a vida sexual pode 
começar ainda na escola, e pode acontecer um matrimônio oficial no lugar de 
um noivado. Além disso, pode não haver nenhum matrimônio, nenhuma família 
e nenhuma vida heterossexual, mas o planejamento de uma carreira como uma 
jovem mulher e viver junto com a namorada. Outros exemplos incluem primeiro 
uma relação séria, então o matrimônio, então o divórcio, seguido de outra 
relação séria ou permanecendo solteiro(a). (ibidem, p. 5) 

 
Embora alguns autores chamem atenção para a adoção das fases tradicionais de 

transição como referência para a maior parte dos jovens observa-se que o consenso hoje 

reside apenas no fato de que tais fases se fragmentam e deixam de corresponder a dimensões 

claras e delimitadas tanto para os jovens como para os pesquisadores (GUERREIRO E 

ABRANTES, 2004, PAIS ET AL, 2005).  

Por outro lado, Arnett (1997) com base em estudos com jovens americanos afirma que os 

eventos tradicionalmente pontuados como marcos para a vida adulta possuem pouca 

relevância para os jovens de hoje, que operam com suas próprias concepções sobre a transição 

para a maturidade. Uma pequena parte deles, nem mesmo um em cada quatro, indicou que 

ultrapassar qualquer um dos eventos tradicionais de transição era necessário para ser 

considerado um adulto. Assim, segundo o autor há uma profunda disparidade entre o modo 

como a “transição” é conceituada pelos investigadores e teóricos da área e o modo como é 

reconhecida pelas pessoas que estão vivenciando a “transição”.  
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Os resultados das pesquisas realizadas por Arnett evidenciam, como já observado na 

produção teórica em ciências sociais, a influência do individualismo nas sociedades 

contemporâneas, em especial na norte-americana. Tal influência pode ser verificada pela  

 
proeminência de critérios que não só refletem o desenvolvimento de 
autonomia como uma característica psicológica desejada, mas o fato dos 
jovens abraçarem o individualismo como uma ideologia (...) Eles não buscam 
apenas autonomia quando atingem os 20 anos, eles também acreditam no 
desejo de se tornarem um indivíduo auto-suficiente. (ARNETT, op.cit., p. 13) 
 

A questão do individualismo, embora seja tema seminal nas análises sobre os efeitos das 

transformações contemporâneas e seja abordada em inúmeros estudos realizados em diversas 

culturas ocidentais, como nos de Giddens (1991) e Beck (1992), não será aprofundada neste 

estudo, salvo nos casos em que, repercutindo nas estruturas produtivas, aponta para o 

delineamento de novas trajetórias marcadas por processos de intensa individualização e risco. 

Nesse sentido, essa questão vem sendo abordada e referenciada aqui em diversos momentos. 

É importante notar que os critérios que os jovens analisados por Arnett (1997) 

valorizam como indícios ou marcos desejados para a condição adulta se assemelham com os 

levantados pelos jovens que fazem parte deste estudo, só que na condição de incertezas 

quanto às possibilidades de tais marcos serem alcançados. Enquanto os signos de transição 

dos jovens norte-americanos pesquisados por Arnett giram entorno da “capacidade de 

viverem por conta própria, tomarem decisões e se responsabilizarem por elas, de viverem sem 

ser psicologicamente ou materialmente dependentes de outra pessoa” (ibidem, p. 18), os 

jovens aqui pesquisados falam do medo ou da incerteza de não conseguirem obter as mesmas 

credenciais, revelando-as como fonte de angústia.  

Os resultados das pesquisas de Arnett permitem o questionamento da força que valores 

ligados à ideologia do individualismo exercem nas trajetórias de vida juvenis, assim como nas 

perspectivas e nos modos de integração social dos jovens contemporâneos. E contribuem 
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especialmente para este estudo ao sugerirem o reduzido interesse e, conseqüentemente, o 

baixo endosso por parte dos jovens dos eventos e marcos tradicionais definidores da transição 

para a vida adulta, como demarcadores da evolução das trajetórias.  

Dessa forma, questiona-se o desenrolar das trajetórias dos jovens em especial sobre o 

conceito de fases encadeadas. Até mesmo as etapas que balizaram a passagem para a 

maturidade das gerações anteriores - primeira infância, pré-adolescência, adolescente, e o 

adulto - parecem perder o sentido diante das novas circunstâncias que vêm transformando os 

percursos biográficos dos jovens.   

Tais circunstâncias que hoje engendram as trajetórias sofrem a influência, como já foi 

visto, de fatores macro sociais (especialmente o desemprego, as transformações nas relações 

de inserção e produção e o estreitamento dos dispositivos de seguridade social para os 

indivíduos jovens), que acarretam, entre outras conseqüências, o aumento do tempo de 

permanência no sistema educacional, com a previsível elevação do nível médio de 

qualificação dos profissionais no âmbito do mercado de trabalho (embora o aumento da 

qualificação não resulte necessariamente em possibilidades de inserção ou ganhos 

compensatórios efetivos). Autores como Chisholm (2001a), Orr (2001), Pais et al (2005) e 

Camarano et al (2004) identificam outras conseqüências, tais como: i) o adiamento concreto 

do estatuto de adulto que agora tende a se dar num estágio mais avançado, especialmente para 

segmentos populacionais mais favorecidos, chegando a tangenciar os 30 anos, por exemplo; 

ii) a incompletude do processo de autonomização22, que é permanentemente recortado por 

episódios de dependência; e iii) o aumento do estado de vulnerabilidade dos jovens, 

interferindo em seus posicionamentos e decisões.   

Vale notar que as novas circunstâncias colocam à prova também a estabilidade atribuída 

à condição de adulto. Em face de históricos marcados por movimentos e episódios sincrônicos 
                                                 
22 Expressão alternativa ao termo “independência”, utilizada por Pais et al (2005). 
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e reversíveis, que muitas vezes não implicam em qualquer tipo de travessia, ultrapassamento 

ou manutenção de uma posição consolidada, torna-se mais difícil reconhecer ou distinguir 

prontamente jovens e adultos no contemporâneo. A própria identificação etária, como grupo 

que compreende sujeitos de 21 a 60 ou 65 anos, passa a ser considerada ultrapassada 

(SHEEHY, 2003), e da mesma forma as referências de permanência e fixidez do grupo não se 

comprovam diante das transformações, apresentando-se extremamente instáveis em 

determinados momentos (VIANNA, 1997).  

Novas categorizações para o desenvolvimento dos sujeitos são ainda propostas na 

tentativa de melhor entendimento da situação, como as mencionadas por Du Bois-Reymond 

(1998): “Pré-adolescência, última adolescência, pós-adolescência, maturidade jovem, jovens 

adultos acima da idade”. Essas subdivisões costumam trazer à tona as variações e novamente 

as imprecisões dos possíveis balizadores do “se tornar adulto”, justapondo às referências 

tradicionais, como a finalização dos estudos e a entrada no mundo do trabalho, outras que 

procuram esboçar valores subjetivos e estilos de vida. Diferentes e cambiantes matizes 

buscam descrever o perfil dos pós-adolescentes, uma ampla categoria hoje, na qual os sujeitos 

pesquisados neste estudo melhor se inseririam: 

jovens com experiência prolongada em educação e treinamento; com demandas 
específicas quanto aos padrões de suas ocupações futuras e vida privada, 
apoiadas em valores de vida pós-materialista, tais como permanente atualização 
e comunicação, fazendo com que trabalhos “das nove as cinco” pareçam 
desinteressantes; experiências de trabalho poderiam ser o resultado de 
experiências de viagem e vice-versa dissolvendo assim a clara divisão entre as 
esferas públicas e privadas. (DU BOIS-REYMOND, 1998, p. 65) 

 

A adoção de referências alternativas para o reconhecimento das trajetórias juvenis rumo 

à vida adulta torna-se relevante por possibilitar uma maior combinação de fatores para os 

enquadres, que não são mais ordenados, nítidos ou até mesmo reveladores. Além disso, 

referências mais plurais e abrangentes contribuem para que a juventude deixe de ser 
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apreendida como um agrupamento etário entre a infância e a maturidade, uma vez que as 

definições homogeneizadoras se deparam com “uma acentuada singularização de trajetórias, 

atitudes e comportamentos juvenis, enfraquecendo, conseqüentemente, as fronteiras 

simbólicas da juventude como grupo específico” (SCHEHR, 2000, p. 49). 

As fronteiras que demarcam a juventude, sejam elas simbólicas ou materiais, parecem se 

fragmentar: materialmente, quando os referenciais externos deixam de apontar o sentido das 

coisas e, simbolicamente, quando os seus eventos deixam de ser valorizados pelos jovens. Ao 

mesmo tempo, assiste-se ao surgimento e à valorização de trajetórias singularizadas. Nesse 

cenário de marcos e fronteiras transacionais enfraquecidos e apagados, as interpretações da 

juventude fornecidas nas pesquisas analisadas sugerem que, como categoria, ela parece se 

ampliar ou desaparecer. O questionamento do que se presencia – se é o prolongamento da 

juventude ou a sua suspensão – será tema desta próxima seção.  

 

3.3 – Prolongamento, suspensão e outras interpretações 

 

O fenômeno de singularização das trajetórias juvenis apontado por Schehr (2000) 

desdobra-se hoje em novos estágios amplos e imprecisos, nos quais a pós-adolescência 

aparece como o mais representativo. Para diferentes autores, as repercussões do fenômeno 

vêm sendo apreendidas ora como o prolongamento da juventude (WALLACE E 

KOVATCHEVA, 1998), ora como a própria suspensão da juventude (GALLAND, 1997). 

Tanto a idéia de prolongamento quanto a de suspensão fazem parte da multiplicidade de 

terminologias que tentam explicar as biografias juvenis atuais, com os diagnósticos e 

prognósticos que trazem embutidos. Algumas metáforas também são empregadas para 

denominar a juventude contemporânea e explicar as biografias juvenis em condições de 

transições incertas, tais como: geração iô-iô, aludindo às idas e vindas nos processos de 
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autonomização ou independência; geração canguru, fazendo particular menção à 

permanência dos jovens na casa dos pais, diante ou não de uma situação de dependência 

financeira; e a síndrome de Peter Pan, referindo-se em linhas gerais à resistência dos jovens 

em se desenvolver e assumir as responsabilidades que lhes caberiam nas transições para a 

vida adulta. A última metáfora suscita uma maior reflexão, uma vez que tal resistência 

costuma ser apreendida como mais uma das típicas crises da juventude.  

 “Síndrome de Peter Pan no campus” (JORNAL O GLOBO, Rio de Janeiro, 11 out. 2005. 

Megazine) é o título de uma reportagem que, a partir dos depoimentos de jovens de diferentes 

instituições de ensino superior do Rio de Janeiro que se encontram no final das suas 

graduações, fornece uma interpretação das incertezas desses sujeitos em relação às 

possibilidades de sua inserção profissional e autonomização – interpretação essa 

especialmente acompanhada da opinião dos especialistas que se posicionam sobre o assunto. 

No texto, muitas das reações (em termos de afetos/emoções e de estratégias de ação) dos 

jovens à proximidade do momento da inserção (a formatura), quando se supõe que deveriam 

fazer a passagem da educação para o mercado, são tratadas como sintomas.  

No último período da faculdade, tem estudante que fica ansioso, indeciso, 
perde o sono, a vontade de ir às aulas. Muitos ficam à beira de um ataque de 
nervos e não percebem que padecem de um mal não diagnosticado pela 
medicina: a TPF, tensão pré-formatura. Os “doentes crônicos” dizem que o 
problema é causado principalmente pelo medo de enfrentar o mercado de 
trabalho e acham que o remédio é adiar o fim do curso. Mas educadores e 
psicólogos vão além. A TPF afeta mais quem teme as responsabilidades da 
vida adulta. (JORNAL O GLOBO, op.cit.) 
 

A análise dessas formulações interessa aqui duplamente, pelo tipo de abordagem e 

entendimento dado aos impasses vivenciados pelos jovens em sua entrada no mundo 

produtivo e no que contribuem para a reflexão sobre a questão do prolongamento da 

juventude. Embora deva ser levado em conta o caráter informal e descontraído do texto 

jornalístico – por se tratar de uma revista destinada ao público jovem supõe-se que deva ser 
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dessa forma – algumas questões devem ser analisadas, a começar pelo tratamento 

patologizante das incertezas manifestadas pelos jovens em fase de inserção profissional. Em 

função do recorrente medo do mercado de trabalho justificado nas estatísticas crescentes de 

desemprego juvenil, os jovens, referidos como “doentes crônicos”, vêm adotando a estratégia 

de prolongar sua permanência na universidade, adiando sua formatura e, assim, contornando 

pelo menos provisoriamente o problema da descontinuidade e da falta de garantias no 

mercado. 

No que concerne o uso dessa estratégia, os depoimentos dos jovens entrevistados na 

reportagem aproximam-se muito das falas dos jovens pesquisados neste estudo, como 

apresentado a seguir: 

Quando decidiu fazer jornalismo, Rafael Ribeiro, de 22 anos, pensou na 
vocação. Mas hoje, no 8º período da Uerj, se preocupa com o mercado de 
trabalho e quer mais tempo para estagiar. Por isso, adiou a formatura para o 
próximo semestre. (...) — Já fiz estágios, mas sem chance de efetivação. 
Algumas empresas só querem a mão-de-obra barata. As perspectivas no 
mercado não são animadoras. Se você corta o cordão umbilical com a 
faculdade, aí já era — diz Rafael, que agora estagia num site de esportes.  
(JORNAL O GLOBO, op.cit.)  

  
O medo de ficar desempregado também incomoda Amure Pinho, de 23 anos. 
Aluno do 7º período de publicidade da ESPM, ele adiou a formatura para o 
fim de 2006, pois não quer perder sua vaga de estagiário numa empresa: — 
“Gosto do ambiente, do trabalho. Mas sei que não poderão me contratar por 
enquanto. Pensei em me formar e fazer MBA, ir para o exterior, mas achei 
melhor adiar o fim da graduação e ficar neste estágio”. (JORNAL O 
GLOBO, op.cit.)  
  
Eu continuo matriculado em administração, mas é só no nome, porque já faz 
algum tempo que eu venho fazendo as matérias de comunicação. Eu fui quase 
até o final, mas não me identifico com nada em administração. Mas quero ter 
algum contato com a prática em publicidade antes de decidir. Só que 
conseguir estágio não está sendo fácil. (A.P.A., 22, M)  

 

Embora no texto se faça alguma referência às questões macrossociais que influenciam as 

trajetórias dos jovens no contemporâneo, notadamente o desemprego juvenil, o 

prolongamento da permanência na universidade é apreendido, em seu caso extremo, como o 
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prolongamento da permanência na juventude. A patologia nesse caso é a própria “síndrome 

do Peter Pan”: quando o medo de enfrentar o mercado de trabalho revela o medo de enfrentar 

a vida adulta, de fazer a transição para a etapa seguinte. O diagnóstico vem com a opinião dos 

especialistas, em cujo discurso a situação vivenciada pelos jovens é relatada como mais um 

momento crítico em meio a tantos outros ritos de passagem. 

 
Para a professora Maria Luiza Bustamante P. de Sá, chefe do Serviço de 
Psicologia Aplicada da Uerj, o temor de enfrentar o mercado realmente é 
grande, mas, segundo ela, quem adia o fim do curso está mesmo com medo 
de encarar a vida adulta, uma síndrome de Peter Pan. — A sociedade é 
movida por ritos de passagem e o fim do curso na faculdade é um deles. O 
jovem pensa: “ih, vou ficar adulto, não posso mais posar de filho”. A pressão 
do mercado só aumenta a tensão — diz Maria Luiza, que é contra adiar o fim 
do curso. — Tem que encarar as cobranças. Nada na vida é definitivo. Se não 
estiver feliz com sua formação, mude. (JORNAL O GLOBO, op.cit.)  

 

Outro ponto suscitado pela reportagem que se aproxima das observações deste estudo 

é que o cenário de indefinições não aponta para uma mudança substantiva na condição dos 

jovens independentemente dos investimentos que estejam sendo feitos, tanto em estudos 

quanto em estágios. Quando confrontados com esse cenário, os jovens questionam a própria 

validade desses esforços. 

Juliana Novo, que está no 7º período de português/alemão na UFRJ, ainda 
não sabe se vai adiar a formatura, mas já pensa na possibilidade. Ela conta 
que já fez muitos estágios, iniciação científica, é bolsista num programa de 
neurolinguística e, mesmo assim, teme pelo seu futuro profissional. — Ao 
sair da faculdade acabará a brincadeira de casinha. Será uma nova etapa, terei 
que começar do zero. Às vezes me pergunto se tudo o que fiz até agora 
servirá para alguma coisa. É muita pressão. (JORNAL O GLOBO, op.cit.) 
  

 

A matéria reporta também o caso de uma jovem que adoece em função do medo de 

concluir a graduação, e pela maneira como é abordada a situação se faz crer que se trata de 

uma exacerbação ou de uma particularidade. Entretanto, aqueles que se envolvem com 
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jovens em fase de inserção profissional sabem que não se trata de uma exceção o fato de 

alguns deles adoecerem fisicamente.  

— Sei que tenho boa formação, mas o medo do desemprego é grande. Ia 
adiar a formatura. Mas só aumentaria a angústia — diz Luciana, aluna do 8º 
período da Unigranrio. O medo de concluir a faculdade e não conseguir 
emprego assusta tanto a estudante de fisioterapia Luciana Macedo que ela já 
teve crises de depressão, insônia, ansiedade. Atacou até a alergia. Luciana é 
um caso extremo, mas a preocupação dela com o futuro profissional faz 
sentido: de acordo com o IBGE, apesar de o número total de desempregados 
no país ter caído nos últimos anos, aumentou o percentual de jovens sem 
emprego. (JORNAL O GLOBO, op.cit.)  

 

São inúmeras as evidências da crescente complexidade das trajetórias juvenis, assim 

como são diferentes e variadas as formas como os distintos atores (família, professores, 

especialistas, mídia) abordam, analisam e compreendem as trajetórias na complexidade. A 

situação é tal que, a um dado momento, coloca-se no centro da discussão o próprio 

entendimento que se tem da juventude, se, ao ser confrontada com o sistema de ensino, o 

mercado de trabalho e as dinâmicas familiares, ela se prolonga ou mesmo se dilui, 

desaparecendo diante dos processos sociais de transformação.  

A idéia do prolongamento da juventude é freqüentemente associada às "dificuldades de 

transição" e materialmente evidencia-se na impossibilidade ou no fracasso da tentativa de 

passar para a etapa seguinte. Contudo, esse entendimento se vincula a pressupostos que, 

segundo Singly (2000), ainda não se comprovaram. O primeiro pressuposto sugere que os 

jovens desejam ser adultos sob quaisquer condições, enquanto o segundo fundamenta-se na 

correspondência entre faixas etárias e eventos identificáveis, isto é, que aos grupos etários, 

como etapas bem definidas e facilmente reconhecíveis, se sobrepõem ou correspondem a 

eventos de igual teor que marcam a passagem entre tais etapas.  

Du Bois-Reymond (1998), com base em pesquisas empíricas junto a jovens holandeses, 

cujos resultados são equivalentes aos de estudos em diversos países europeus, apresenta como 

uma das questões mais perturbadoras e culturalmente intrigantes a percepção de que os jovens 
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não necessariamente ambicionam atingir a idade adulta, e mais precisamente que os jovens 

não gostam da maturidade. 

Todos os pós-adolescentes, rapazes e moças são ambivalentes sobre a noção 
de maturidade. Ser um adulto implica em monotonia, trabalho rotineiro e 
responsabilidade. E ao perceberem estes atributos como indesejáveis vêem a 
maturidade como um estado de vida não obrigatório. (ibidem, p. 76) 
 

Para Du Bois-Reymond, a perda de atratividade da maturidade é uma tendência que 

aponta não apenas para novas definições das fases da vida, mas também para novos conceitos 

e valores de vida. O alcance da maturidade como ponto de chegada da transição também é 

questionado por Mörch (2003), que o vê como algo fabricado da perspectiva do adulto: a vida 

do jovem se constituiria de acordo com as expectativas da vida adulta especialmente em 

relação à obtenção de trabalho, em detrimento do peso de diferentes contextos sociais como 

escola, família, grupos de amigos etc. Segundo o autor, esse modelo não mais se sustenta uma 

vez que se tornar adulto deixou de ser a principal referência na construção das trajetórias dos 

jovens.  

A relação planejada entre juventude e vida adulta se tornou indireta (...) A 
vida do jovem não é treinar para ser um adulto (...) Na sociedade pós-
moderna, a vida adulta não existe mais como um modelo de desenvolvimento 
para os jovens. A vida do jovem, dentro e fora da escola, não é mais planejada 
de acordo com os pré-requisitos da vida adulta, mas de acordo com as 
atividades, a autonomia e a cultura da juventude. (...) Hoje a demanda não é se 
tornar um adulto, mas se engajar em seu próprio processo de desenvolvimento 
(ibidem, p. 58-59) 

 

O engajamento dos jovens num processo próprio de desenvolvimento pode ser 

justificado em função da elisão de marcos balizadores do desenvolvimento considerados até 

então. Diante de um cenário sem referências os jovens passariam a fazer uso concreto e 

simbólico de recursos individuais para engendrar novas trajetórias, com estilos e identidades 

próprias, a partir de uma variedade de opções existentes ou criadas (SCHEHR, 2000). 

O paradigma do prolongamento da juventude é igualmente posto em causa quando se 

supõe o jovem retido numa determinada fase ou condição que não se conecta com outros 
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eventos ou estágios do seu percurso. Dessa forma, como observam Pais et al (1995, p. 112), 

tal visão desconsidera ou “negligencia as múltiplas transições, concomitantes ou não, que 

podem desenvolver-se em diferentes tempos e profundamente implicadas no contexto das 

biografias individuais”. Para o autor, isso se deve ao entendimento das trajetórias juvenis 

ancorados em “passagens estatutárias tradicionais” (tornar-se profissional, casamento e 

parentalidade, por exemplo) ou na adoção de comportamentos “adultos” socialmente 

prescritos.  

Os múltiplos eventos que indicam passagens, entradas e saídas simultâneas ou 

dessincronizadas do mundo dos adultos sugerem que é possível ser jovem em alguns aspectos 

e ser adulto em outros, ser adulto hoje e jovem amanhã. Como foi visto, algumas análises 

sugerem que essa multiplicidade vem acarretando o prolongamento da juventude; outras 

apontam para os jovens contemporâneos como uma “geração suspensa” ou “tendendo a 

desaparecer” (GALLAND, 1997). Em outra perspectiva, ao se observar a atual dinâmica de 

desenvolvimento fundada na condição de aprendizado permanente e na tentativa dos adultos 

de incorporarem valores e estilos de vida dos jovens, é questionado se na verdade não seriam 

o adulto e a condição de maturidade que estariam se transformando ou apagando (MÖRCH, 

2003; CÔTE, 2000; JENSEN, 1995). 

Entretanto, é importante observar que, embora as mudanças (prolongamento da 

juventude / postergação da vida adulta / fragmentação das trajetórias) se apresentem como 

uma tendência abrangente, ela não ocorre ou se manifesta em todos os segmentos das 

populações. Um volume significativo de estatísticas demográficas aponta para o número 

elevado de jovens que entram no mercado antes dos 18 anos, que se casam e têm filhos antes 

dos 25 anos (NILSEN ET AL, 2002; GUERREIRO E ABRANTES, 2004). Para Galland 
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(1995), enquanto o modelo de transição tradicional parece desmoronar-se nas classes médias, 

permanece dominante, com pequenas alterações, nas classes de baixa renda.  

Contextos de exclusão, concentração de renda, poder e conhecimento, falta de acesso a 

informação configuram as circunstâncias ou as vias por onde os percursos se dão. A transição 

sobre influência de condicionantes sociais também é tematizada por Bourdieu (1984), que 

identifica diferenças pronunciadas nas trajetórias dos jovens a partir das classes de 

pertencimento. Para o autor, jovens de classes médias ao contarem com investimentos numa 

longa escolaridade e qualificação desfrutam de maiores possibilidades de integração social, 

trabalho, lazer e família. Diferente disso, jovens de classes de baixa renda estariam logo 

condicionados à entrada na vida ativa e à constituição de arranjos familiares precoces em 

modelos tradicionais.  

A trajetória de jovens de baixa renda é fortemente marcada pelo trabalho precoce como 

uma necessidade que possibilita a obtenção de autonomia e responsabilidade, segundo Sposito 

(1997). 

Para o conjunto da sociedade brasileira, a tendência maior é a de antecipação 
do início da vida juvenil para antes dos 15 anos, na medida em que certas 
características de autonomia e inserção em atitudes no mundo do trabalho - 
típicas do momento definido como de transição da situação de dependência 
da criança para a autonomia completa do adulto – tornam-se o horizonte 
imediato para grande parcela dos setores empobrecidos. (ibidem, p. 39) 
 

De acordo com o Relatório de Desenvolvimento Juvenil 2003 (WAISELFISZ, 2004), 

para a maioria dos jovens de baixa renda a ausência de atividades com um caráter contínuo 

limitam as expectativas futuras. A desvinculação dos antigos papéis se dá sem que ocorra a 

incorporação de novos papéis e referências no tocante à vida produtiva e a suas conexões. Os 

percursos são marcados pela carência de recursos, muitas vezes reflexo da insuficiência e 

descaso que caracteriza boa parte do sistema educacional público; a impossibilidade de 

investimentos suplementares e paralelos para o incremento de habilidades profissionais, 
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especialmente aos que permitem acompanhar as exigências impostas pelas mudanças 

tecnológicas; contam com a família como aspecto fundamental das suas redes sociais, que por 

sua vez também carece de recursos.  

Além desses aspectos que marcam a transição desses jovens, Abramovay (2002) 

acrescenta que os movimentos de inserção profissional são obstacularizados por estigmas que 

vão além das exigências por qualificações profissionais. O local de moradia (que não pode ser 

violento) e a aparência também são pontuados pela autora como determinantes. 

Também, para grupos minoritários, os percursos de transição para a vida adulta se 

efetivam de maneira mais ágil e definida, uma vez que as diferenças nos passos, 

ordenamentos e extensões das transições são expressões externalizadas de práticas culturais 

de classes longamente estabelecidas, muito embora o legado familiar e de classe estejam em 

declínio (JONES, 2005). 

Ainda assim, verifica-se pela crescente literatura sobre o tema que a fragmentação da 

transição e o apagamento das passagens de status são tendências na transformação das 

trajetórias biográficas de jovens no mundo inteiro. A quebra do encadeamento lógico entre os 

percursos dessas trajetórias suscita o questionamento dos conceitos-chave associados com os 

processos de transição. Contudo, não se pretende com isso negativizar os estudos das 

transições, retirando-lhes a relevância no sentido de uma maior elucidação da situação dos 

jovens em movimento de inserção profissional. Como observa Arnett (1997): 

não estamos sugerindo que os pesquisadores sobre transição para maturidade 
devam simplesmente abandonar as suas crenças sobre o papel dessas 
diferentes dimensões de transformação, contudo deve-se ter em mente que a 
função da definição sociológica da transição para a maturidade não é a de 
apenas refletir com precisão uma definição cultural ou fenomenológica da 
transição, mas identificar padrões e combinações em uma sucessão de papéis. 
A concepção cultural da transição embora possa mudar de um período 
histórico a outro, ainda assim permanece útil para que estudiosos possam estar 
atentos sobre como as pessoas interagem com as descrições das dimensões 
deste fenômeno. (ibidem, p. 3) 
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Dessa forma, não se pretende negar e tampouco diminuir a relevância dos estudos sobre as 

transições, e muito menos que isso se dê em favor de uma positividade das dúvidas e 

incertezas dos jovens – como se a única alternativa possível diante de um cenário de 

imprevisibilidades fosse se render diante do que foge à possibilidade de controle e previsão, e 

a única coisa que restasse ao jovem fosse o “não saber”. Mas se ele não sabe, a quem caberia 

a responsabilidade ou oportunidade de o saber, o que restaria como alternativa aos modelos 

normativos de transição?  

As trajetórias dos jovens não paralisam diante da falta de consenso sobre esse assunto, 

assim como de qualquer outro. Elas seguem em desenhos próprios, cujos traçados, sob o signo 

da imprevisibilidade e da individualização, se apresentam cada vez mais como itinerários não-

lineares, com vinculações complexas que se fazem em movimentos que envolvem avanços e 

retrocessos, algumas vezes de maneira indiferenciada (BRANNEN E NILSEN, 2002; PAIS, 

2001).  

Sejam entendidos como trajetórias ou transições, esses traçados vêm suscitando 

instigantes estudos que, em meio a acentuadas diferenças culturais, econômicas e políticas, 

buscam identificar padrões, mas padrões que se ofereçam como referência da realidade e não 

como a própria realidade, uma vez que esta comporta complexidades e singularidades que não 

são passíveis de modelagem.  

 

 

 

3.4 Novos traçados nos percursos 

 

Nesta seção serão discutidos os estudos que fornecem tipologias construídas a partir da 

investigação da multiplicidade de traçados nas trajetórias dos jovens contemporâneos e da 

observação das principais tendências nesses percursos. Nesses estudos, em sua maioria 
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pesquisas européias, semelhante ao que acontece com os jovens aqui estudados, é possível 

observar inúmeras variações nas trajetórias e estratégias descritas, como efeitos de alguns 

macro-afetamentos que operam como denominadores comuns. Embora estas saídas não se 

façam como “via única idealizada, tornando-se múltiplas e problemáticas, de outra forma, 

permanecem associadas a um número finito de padrões, lógicas ou referenciais sociais, não 

correspondendo a meras escolhas pessoais ou derivas erráticas” (GUERREIRO E 

ABRANTES, 2005, p. 167). 

Esses estudos, por um lado, problematizam a condição tácita de desalento, muitas vezes 

encontrada na descrição dos processos de inserção dos jovens. Nessas descrições (em especial 

em se tratando dos jovens e redes sociais que fazem parte deste estudo) a saída para as 

trajetórias juvenis é comprometida basicamente porque as ações no presente não apontam 

para qualquer tipo de retorno assegurado no futuro. Rompe-se a cadeia de eventos que 

levariam os jovens à obtenção de um emprego ou a algo que permitisse a sua localização 

produtiva. Por outro lado, os estudos de como as trajetórias estão se processando questionam 

as saídas mágicas, nas quais são eleitas trajetórias modelares como parâmetros ou 

prerrogativas de êxito, neste caso associados à observação ou ao rigoroso cumprimento de 

roteiros de formação e procedimentos que garantiriam a inserção profissional. 

As construções das tipologias têm como base a descrição de modelos de trajetórias 

dicotômicos até modelos mais complexos. As conceituações das trajetórias a partir da 

contraposição de dois universos de classes tendem para uma visão dicotômica da situação, 

embora seja pertinente analisar os caminhos percorridos pelos jovens, levando-se em conta os 

distintos universos de pertencimento e contextos em que se encontram. Como vimos 

anteriormente, autores como Galland (1995) e Bourdieu (1984) argumentam que para as 



 145 

classes menos favorecidas os modelos de transições prolongadas não parecem se aplicar, o 

que não é o caso dos sujeitos deste estudo.  

A conceituação das transições derivadas da contraposição de dois contextos de classes 

tem a sua consistência questionada diante do cenário atual de contração e instabilidade nas 

relações de trabalho, como observam Guerreiro e Abrantes (2004), para os quais o modelo 

dicotômico se apresenta como algo simplista para abarcar uma diversidade tão grande de 

modos de transição para a vida adulta. Ao investigarem a diversidade desses modos, os 

autores identificaram e elencaram diferentes tipologias, como de Casal (1997), Nilsen et al 

(2002) e Carvalho (1998), que serão comentadas a seguir. 

Além das tipologias trazidas por Guerreiros e Abrantes, autores como Pais et al (2005), 

Cavalli e Galland (1995), Camarano et al (2004) também oferecem outras modalidades de 

agrupamento das trajetórias juvenis. Não se pretende a descrição de cada uma delas, mas sim 

pontuar a variedade de composições e combinações a partir das determinantes analíticas 

utilizadas como base para a tipificação. 

Casal (1997) categoriza as diferentes modalidades de transição com base no processo de 

integração ao mercado de trabalho: o êxito precoce, a aproximação sucessiva, a precariedade, 

a desestruturação e o modo operário. O sistema de empregos se apresenta como principal 

determinante das trajetórias, ao bloquear as transições rápidas e elevar o número das mais 

longas e complexas. O estudo se detém principalmente na expansão das trajetórias em 

desestruturação que, em função de múltiplas barreiras, resulta em fenômenos de exclusão e 

marginalidade. 

Já para Nilsen et al (2002), o eixo interpretativo é a independência econômica. Assim, 

os modos de transição são agrupados em: o prolongamento da dependência financeira face à 

família de origem, a adoção de estatuto “semi-independência”, a independência precária e a 
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independência planejada. Os dois primeiros modos geralmente reportam trajetórias 

acadêmicas com médio a longo tempo de duração, enquanto os dois outros se referem a 

modos acelerados pela necessidade de lidar com os riscos.  

Carvalho (1998) toma como base as estratégias de transição em relação à formação 

institucionalizada e identifica três modos: a ausência de estratégias, em que os jovens apenas 

respondem às condicionantes em seus percursos; a estratégia adaptativa, significando a busca 

de enquadre ao que se apresenta; e a estratégia projetiva, em que se implementam ações para 

auto-valorização em diferentes dimensões. 

Guerreiro e Abrantes (2004), por sua vez, apresentam sete padrões de transição para a 

vida adulta, que são analisados de maneira multidimensional, considerando as inter-relações 

entre várias dimensões (educação, família, trabalho, lazeres), e longitudinal, dado que cada 

vez mais as transições se fazem por percursos prolongados e na ausência de marcos 

indicativos das passagens. As transições são caracterizadas pelos autores em: profissionais, 

lúdicas, experimentais, precoces, progressivas, precárias e desestruturantes. Destaca-se uma 

análise breve da modalidade que aparentemente é a mais afeita aos interesses e perspectivas 

dos jovens aqui pesquisados.  

As transições lúdicas constituem a modalidade que oferece maiores semelhanças com as 

pretensões de trajetórias dos jovens pesquisados. Guerreiro e Abrantes (2004) e outros autores 

apontam esta modalidade de percurso como um traço geracional, associado à melhoria das 

condições de vida das famílias, à contração do mercado do trabalho, às novas disposições 

culturais com ênfase na individualização e na realização pessoal. Nelas, verifica-se um 

período estendido de pós-adolescência, dedicado à fruição e sem grandes responsabilidades 

(CAVALLI, 1995; GALLAND, 1995; DU BOIS-REYMOND, 1998). Guerreiro e Abrantes 

argumentam que para os jovens vivenciando transições lúdicas a 
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prioridade é conhecer locais distantes, conviver com os amigos, sair à noite, 
procurar novas experiências e sensações, aprender e divertir-se, antes de 
assentar e assumir responsabilidades. (...) Em geral, [esses percursos] 
caracterizam-se por longos trajetos de escolaridade incluindo a experiência 
acadêmica, ainda que nem sempre estejam associados a um grande 
envolvimento nas áreas de estudo. (ibidem, p. 153) 
 

 
A não implicação em compromissos e responsabilidades manifesta-se nas diferentes 

dimensões, tanto em inserções profissionais precárias no mercado, quanto nas inúmeras 

liberdades e ausência de encargos financeiros na esfera familiar e doméstica. Gozam, como 

observam Nilsen et al (2002), do estatuto de “semi-independência”, que reflete em parte as 

dificuldades enfrentadas pelos jovens na obtenção da desejada independência financeira. Para 

Guerreiro e Abrantes,  

Embora freqüentemente surja como opção deliberada, essa condição tende a 
estabelecer-se como um pré-requisito das ‘transições lúdicas’, visto que o 
suporte familiar compensa uma contradição fundamental das sociedades 
contemporâneas: as inúmeras oportunidades de que dispõem os jovens nos 
campos do lazer, do consumo e da formação não são compatíveis com 
empregos precários e mal remunerados que lhes estão disponíveis. Neste 
sentido, este modelo é mais freqüente entre jovens das classes favorecidas, em 
que a família pode assegurar os encargos financeiros dos jovens até uma idade 
tardia, as relações entre pais e filhos se baseiam na comunicação e na 
liberdade (Seabra, 1999) e os jovens alcançam níveis de escolaridade elevados 
sem grande esforço. (2004, p. 154)  

 

Pais et al (2005, p. 115), a exemplo de Guerreiro e Abrantes, apresentam estudo 

tipológico que ultrapassa estereótipos regionais, agrupando os perfis dos jovens em 

constelações construídas a partir de situações correntes, trajetórias de vida e perspectivas de 

futuro.23 Suas investigações e reflexões resultaram na distinção de cinco modalidades de 

transição.  

                                                 
23 Este trabalho investiga as trajetórias dos jovens de vários países europeus (Portugal, Espanha, Itália, Grécia, 
Reino Unido, Alemanha, Dinamarca e Holanda) a partir de dados de pesquisa realizada por José Machado Pais, 
David Cairns e Lia Pappámikail, com a contribuição dos colaboradores do projeto FATE – Família e Transições 
na Europa – que analisou as trajetórias juvenis em diferentes contextos de apoio estatal e familiar. 
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A autonomia proporcionada por aculturações sociais emerge entre jovens-adultos, 

solteiros, cultos, independentes; trata-se de jovens que em sua maioria trabalham em tempo 

parcial, residem na casa dos pais, auto-financiam os próprios divertimentos e lazer, e, no 

entanto, dependem dos pais para questões cotidianas como arcar com as despesas com ensino, 

alimentação e lavagem da roupa (2005, p. 116). Entre jovens temerosos, materialistas, 

dependentes, Pais et al reconhecem o tipo caracterizado pela dependência gerada pela 

tradicionalidade. São jovens que dependem do suporte financeiro dos pais e/ou da família 

para aderirem ao “mercado juvenil de consumo próprio da contemporaneidade” (2005, p. 

119). 

Já a independência precoce, mas condicionada foi observada por Pais et al entre jovens 

que, em sua maioria, não concluíram o ensino médio e alternam o estado de independência e a 

necessidade de “apoio circunscrito”, como a falta de apoio familiar e o suporte eventual de 

subsídios estatais. Na visão dos autores, a autonomia “condicionada, precária e entravada” 

gera um sentimento de “perda de liberdade de escolha” e uma “queda da auto-estima” 

(ibidem, p. 121). Esses jovens são, nas tipologias dos autores, diferentes daqueles que 

apresentam ancoragem tensa à família de origem – jovens dependentes, controlados e 

acomodados, que têm como marcas características a dependência financeira da família, o 

desejo de continuar residindo com os pais e o recorrente conflito com os pais gerado pela 

atitude protetora da família (mesmo com dificuldades financeiras) e a falta de perspectivas 

quanto ao futuro (ibidem, p. 123). Por fim, Pais et al destacam o tipo que caracteriza a “ética 

de trabalho” libertadora, presente em jovens coabitantes, independentes e confiantes, que 

residem com os pais, mas contam com independência financeira e boas relações e, quanto às 

perspectivas futuras, se mantêm confiantes e otimistas (op.cit., p. 125). 
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Leccardi (2005b) cita estudo de Cavalli e Galland (1995) sobre a tipologia de regimes de 

transição para a vida adulta na Europa. Os autores distinguem três tipos: o mediterrâneo, o 

nórdico e o britânico. O modelo mediterrâneo (Itália, Grécia, Espanha e Portugal) tipifica um 

modelo de transição caracterizado pelo prolongamento da educação, a ocorrência de uma fase 

profissional acentuadamente insegura e precária no final dos estudos, a longa coabitação com 

os pais (mesmo depois da entrada para o mercado de trabalho), e saída da casas dos pais por 

ocasião de casamento. Em contraste com o modelo mediterrâneo, o nórdico (onde se inclui a 

França) caracteriza-se pela saída da casa dos pais mais cedo e o casamento e procriação mais 

tarde. Já o modelo britânico constitui-se um tipo autônomo e em oposição ao modelo 

mediterrâneo, já que todas as etapas ocorrem mais cedo: conclusão dos estudos, entrada no 

mercado de trabalho, saída da casa dos pais, casamento e procriação. 

Para Leccardi, o prolongamento da permanência na casa dos pais possibilita a 

construção de itinerários biográficos a partir da estratégia de tentativa e erro, assim como a 

postergação de questões e decisões existenciais de caráter não-reversível, como assumir 

compromissos conjugais ou parentais. Para os pais, o prolongamento também favorece o 

adiamento ou afastamento da indeterminação da fase da vida associada com a saída dos filhos 

de casa (a questão do ‘ninho vazio’), que geralmente exige dos pais a reestruturação do ritmo 

da vida, a mudança nas prioridades e no tempo biográfico. Assim, argumenta Leccardi 

(2005b), “para pais e filhos o prolongamento da coabitação é transformado numa questão de 

identidade”, o que reforça, no modelo mediterrâneo, a noção de que “é o casamento que dá 

plena legitimidade à escolha de sair da casa dos pais” (ibidem, p. 128).  

Camarano et al (2004) investigaram e analisaram a trajetória de jovens brasileiros 

levando em conta as relações com a escola, o trabalho e sua posição no domicílio. Partindo 

das dimensões pontuadas por Casal (1997) e Pais et al (2005) para a realidade européia, os 
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autores incorporam dados do contexto brasileiro, com base nos dados da PNAD realizada pelo 

IBGE entre 1982 e 2002. Assim como nas pesquisas anteriormente analisadas, o estudo de 

Camarano et al (2004) enfatiza o caráter heterogêneo que a transição para a vida adulta pode 

assumir e a multiplicidade de etapas e estilos, e propõe novos entendimentos para a questão 

do prolongamento da permanência na casa dos pais, salientando a possibilidade de se tratar de 

uma “dependência em duas direções: dos filhos com os pais e também dos pais com os filhos” 

(ibidem, p. 39), tanto no aspecto financeiro quanto no emocional / afetivo.  

Enfatizando, sobretudo, a posição dos jovens no domicílio, Camarano et al (2004) 

distinguem duas grandes modalidades de transição – a saída de casa dos pais e a dos que lá 

permaneceram como filhos ou outros parentes –, cada uma subdividindo-se em cinco tipos. 

Dentro da perspectiva dos que saem de casa foram identificados os tipos: tradicional, 

caracterizado pela chefia do domicílio com ou sem cônjuge, com ou sem filhos, pelo término 

dos estudos e a existência de trabalho; a escolarização prolongada, em que os jovens vivem 

na presença de cônjuge, possuem trabalho e estudam, variando apenas por terem ou não filhos 

residindo no domicílio; a parcial, referindo-se aos homens jovens sem cônjuge que estudam e 

trabalham e não têm filhos residindo no domicílio; o emergente, representando o tipo mais 

novo de transição caracterizado especialmente pela ausência de cônjuge e presença de filhos 

no domicílio; e o tipo indefinido, em que se encontram os homens chefes de domicílio, com 

ou sem cônjuge, com idade de 15 a 29 anos, que não estudam nem trabalham. 

Camarano et al observam, entretanto, que são múltiplos os caminhos de transição e 

apoiados na literatura da última década concluem “que sair de casa ou se tornar chefe/cônjuge 

no domicílio nem sempre significa ter se tornado um adulto, fazendo-se necessário o 

aprofundamento do estudo sobre as pessoas — jovens ou não — que não saíram da casa dos 

pais ou a elas retornaram” (2004, p. 44). 
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Quanto à perspectiva de tornar-se adultos sem deixar a casa, Camarano et AL (2004) 

salientam que é cada vez mais recorrente que os jovens “permaneçam na casa dos pais, 

constituindo as próprias famílias ou postergando sua inserção no mercado de trabalho pelo 

aumento da escolarização, entre outros fatores” (ibidem, p. 44). 

  
Pela definição usual de juventude eles não seriam mais considerados jovens, 
já que o limite superior é exatamente o de 24 anos. No entanto, não estar 
inserido no mercado de trabalho e não ter formado sua família podem ser 
indicadores de importantes alterações tanto na condição juvenil quanto no 
status de adulto. Pergunta-se, portanto, que jovem pode ser este que não sai da 
casa dos pais, ou que adulto, que opta ou é levado a passar para a vida adulta 
sob novas condições, como, por exemplo, formando família, tendo filhos e 
residindo com os pais ou avós. (id., ibidem) 
 

Entre aqueles que permanecem na casa dos pais, Camarano et al identificam cinco 

tipos, muito parecidos com os cincos tipos identificados na outra modalidade: tradicional, de 

escolarização prolongada, parcial, indefinida e precoce. A partir da análise das modalidades 

que se correlacionam com o aumento da escolarização e a difícil inserção no mercado de 

trabalho, os autores levantam a hipótese de que a “transição para a vida adulta esteja se dando 

mesmo na casa dos pais” (ibidem, p. 48). Além disso, aventam que a “independência” 

financeira não se apresenta mais como condição única para a transição. 

Para a análise da inserção profissional dos jovens – objeto central deste estudo – o 

apontamento das diferentes tipologias contribui no sentido de um melhor entendimento do 

impacto das transformações contemporâneas no modo de conceituar o transcorrer da vida 

juvenil. Embora esses diferentes estudos tenham se confrontado com a diversidade de 

circunstâncias que caracterizam as transições, foi possível perceber o consenso quanto aos 

impactos das transformações contemporâneas, especialmente nas relações de produção. Dessa 

forma, a despeito das especificidades culturais e históricas dos países nos quais os estudos 

foram realizados (por exemplo, as diferenças entre os países europeus e o Brasil), 

determinadas questões se apresentaram como denominadores comuns, tais como a 
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precarização do emprego, a dependência dos jovens em relação às famílias, as perspectivas de 

individualização e autocentramento.  

Neste percurso a inserção profissional manifesta-se como uma importante dimensão 

entre outras que se inter-relacionam. Assim, as análises devem ser multidimensionais 

(educação, família, trabalho), de maneira a explicitar e elucidar no conjunto de suas relações 

determinados percursos juvenis e seus resultados longitudinais. 

No fragmentado e imprevisível cenário das trajetórias juvenis um aspecto relevante deve 

ser destacado: a permanente necessidade de fazer escolhas e tomar decisões em meio a 

incertezas.  Compreender os caminhos e descaminhos da inserção profissional dos jovens de 

hoje suscita o questionamento de como as escolhas se dão, especialmente do paradoxo que 

aponta para o crescimento das possibilidades de escolhas se darem de maneira proporcional 

ao número de incertezas. Torna-se, pois, relevante a consideração dos principais elementos 

que influenciam os processos de decisões e posicionamentos biográficos e podem ser 

identificados nas pesquisas sobre o assunto e na experiência contínua com jovens 

universitários, a saber – a escola, a família, o mercado e a mídia.   

 

3. 5 - Escolhas e decisões em meio a incertezas 
 

Os resultados das análises das pesquisas pontuadas aqui, assim como de muitos outros 

estudos sobre as trajetórias dos jovens no contemporâneo, enfatizam o grande número de 

situações envolvidas nestas construções. Diante dessa multiplicidade, diferentes autores 

propuseram a dissociação teórica entre o conceito de transição e o de momento de passagem, 

aprofundando a idéia de um “percurso cada vez mais prolongado no tempo, durante o qual os 

jovens atravessam ciclos de inserção e desinserção nas esferas educativa, profissional e 

familiar” (GUERREIRO E ABRANTES, 2004, p. 134). 
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Na literatura, as trajetórias dos jovens contemporâneos vêm sendo apreendidas, por um 

lado, como processos de criação, preparação e experimentação e, por outro, como contração, 

espera, postergação e risco. Em ambas as linhas de entendimento, a fragmentação e o 

apagamento das passagens figuram como marcas dos novos percursos, atribuindo-se aos 

jovens a liberdade ou a imposição de mudarem permanentemente as suas trajetórias. 

A despadronização do curso da vida no imprevisível cenário contemporâneo tem levado 

a transformações biográficas orientadas para a valorização da identidade pessoal e o 

investimento nela, assim como para a busca de projetos autônomos no campo produtivo. 

Kohli (1986) apóia teoricamente essa argumentação. Ele observou que a primeira metade do 

século XX foi um tempo de "cronologização" nas sociedades industrializadas. A educação 

compulsória conduzia – ou se acreditava conduzir - a um desenvolvimento cronológico dentro 

do que se convencionou chamar “curso de vida normatizado”. Nas últimas décadas, 

entretanto, a cronologização foi sendo substituída pelo autocentramento (individualismo) 

como tendência dominante, fazendo com que "as velhas e rígidas normas etárias parecessem 

obsoletas" (KOHLI, 1986, p. 295). Para Giddens (1991) e Beck (1992), a cronometragem e a 

orientação da vida baseadas menos em normas sociais e mais em preferências individuais são 

dois dos principais traços da modernidade. 

A tendência ao autocentramento e à individualização é um aspecto relevante a ser 

considerado na análise das trajetórias dos jovens contemporâneos, pela ênfase que estabelece 

na necessidade de escolhas e na tomada de decisões (BECK ET AL, 2000; NILSEN E 

BRANNEN, 2002; GUERREIRO E ABRANTES, 2004). Contudo, as falas dos jovens 

pesquisados sugerem que, na tarefa de delinear os percursos biográficos, a necessidade de 

fazer escolhas e tomar decisões apresenta-se como algo crítico.  
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Segundo Du Bois-Reymond (1998, p. 68), esta problemática remete a um paradoxo 

típico da vida contemporânea: as sociedades oferecem um número maior de opções de 

escolhas e, ao mesmo tempo, “os indivíduos contemporâneos são forçados a refletir sobre as 

opções disponíveis e a justificar suas decisões”. Em relação a isso, Guerreiro e Abrantes 

(2004) acrescentam que, se os jovens contemporâneos têm mais liberdade de escolha, também 

são maiores as suas responsabilidades para lidar com os riscos. Para os autores, a precarização 

dos vínculos de trabalho intensifica a responsabilidade individual, fazendo com que “os 

percursos, projetos e riscos sejam, em grande medida, vividos individualmente” (ibidem, p. 

22). Leccardi (2005a) também reconhece a grande importância conferida à responsabilidade 

individual em definir escolhas, ressaltando a atribuição de um papel mais central à habilidade 

de desenvolver projetos autônomos.  

A necessidade de fazer escolhas e tomar decisões, manifestada como liberdade ou 

imposição, é atributo dos jovens contemporâneos na busca de soluções adequadas para as suas 

biografias. Entretanto, essa necessidade contrasta com a incerteza em vários níveis e setores, 

que acaba restringindo ou limitando as chances que os indivíduos possam ter sobre a 

determinação do curso da vida. Para Reiter (2003), a complexa conjunção de fatores coloca os 

jovens em uma condição de desvantagem: além das características individuais e de classe, a 

incerteza “generalizada” também afeta as escolhas e decisões e, conseqüentemente, as 

possibilidades de determinar a biografia.  

Da forma como coloca Reiter, amplia-se o conceito de desvantagem, que passa a 

abarcar os jovens expostos a instabilidades gerais, desde as que se dão em conexão com 

mudanças psicossociais e físicas, até as que se relacionam com circunstâncias que de alguma 

forma reduzem ou limitam as chances de construção de suas biografias. Sob perspectiva, os 

jovens que fazem parte deste estudo, a despeito de todos os recursos e investimentos a que 
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tenham tido acesso durante o período de formação, também se encontram em desvantagem. O 

longo e qualificado percurso escolar não parece assegurar ou corresponder à inserção 

profissional, já que as escolhas feitas até aqui não necessariamente levam a lugar seguro (ex: 

ter freqüentado os centros de referência acadêmica; ter feito direito e não comunicação como 

o pretendido; ter estudado idiomas em lugares renomados, ter realizado diferentes cursos de 

tecnologia como complemento à formação, e outros signos de distinção que fazem parte do 

currículo até agora). Pode-se imaginar que as decisões futuras contarão com o dado de 

“aleatoriedade”. Por que determinar a minha biografia por meio de escolhas se ao final isso 

não leva a algum lugar? A desvantagem nesse caso se dá pela falta de correspondência entre 

investimento e resultado, a falta de retorno (ou um retorno desproporcional) ao investimento 

realizado. 

As falas dos jovens aqui pesquisados sugerem que o transcurso da escola para o 

trabalho envolve escolhas complexas ou que são percebidas como complexas, correspondendo 

a efeitos duradouros, determinantes não apenas das possibilidades de conseguirem se inserir 

profissionalmente, mas também da mobilidade e do estilo de vida futuros. Contudo, o “não 

saber o que se quer” e o “não poder pôr em perspectiva qualquer visão de futuro” 

apresentaram-se como problemas críticos, especialmente para aqueles que se encontravam no 

momento de fazer escolhas e tomar decisões acerca de suas vidas profissionais, como no caso 

de estudantes em fase final de graduação.  

A incerteza nos momentos de escolhas e decisões permite distintas interpretações, 

embora não tenha sido tematizada de maneira objetiva nas pesquisas discutidas aqui. 

Contudo, todas elas explícita ou subliminarmente descrevem trajetórias resultantes de 

combinações complexas de recursos, em que os jovens são confrontados com a necessidade 

de escolhas e decisões em meio a situações de indeterminação e risco. Cada vez mais os 
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processos de inserção profissional se apresentam como emaranhados, complexos e 

interconectados exigindo recorrentes negociações e redefinições de possibilidades, com falsas 

partidas e chegadas (Pais, 2001). 

Na opinião de Nilsen et al (2002), assim como de diferentes autores, a incerteza que 

acomete os jovens no momento em que deverão dar início a uma profissão se manifesta na 

crescente tendência para os indivíduos adiarem as escolhas, “decisões e responsabilidades 

vinculativas, mantendo-se mais tempo na ‘semi-dependência’ dos pais” (apud GUERREIRO 

E ABRANTES, 2004, p. 39). Para Reiter (2003), mesmo que se abstraiam os acontecimentos 

referentes às mudanças nas estruturas produtivas da metade dos anos noventa, o período que 

se dá após a educação compulsória é em geral um momento delicado para se envolver num 

processo de escolhas que tragam conseqüências de longo alcance, onde se crê como 

irreversíveis, ou como capazes de afetar as chances de integração futura de maneira 

irreparável. 

Nas falas dos jovens aqui pesquisados, a postergação das escolhas e decisões muitas 

vezes aparece correlacionada com as incertezas e indefinições acerca dos próprios desejos e 

quereres. São dúvidas que se expressam em complexas nuances, como o “não sei do que eu 

gosto”, evocando a dimensão do autoconhecimento, e o “não sei se eu gostarei de algo para o 

resto da vida”, supondo a necessidade de permanência do querer na linha biográfica. Foi 

possível perceber o peso da escolha no presente, uma vez que os jovens não poderiam garantir 

a sua permanência como opção no futuro. Sabiam que gostavam de algo hoje, mas receavam 

ou não garantiam permanecer gostando ao longo dos anos. Percebiam inclinações em 

determinadas áreas, mas que em nada se coadunavam com outras áreas em que também 

possuíam interesses. Evidenciavam possuir determinada habilidade como fruto de 

experimentações, ao mesmo tempo em que colocavam em questão que muitas outras 
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poderiam estar sendo deixadas de fora. Outras vezes a incerteza se colocava como fruto do 

“ainda” não ter experimentado nada, e nestes casos a completa desinformação de si produzia a 

sensação de estrangeiro, não apenas em relação ao mercado de trabalho, mas também em 

relação à necessidade de fazer escolhas que dependessem de um autoconhecimento. 

Diferentes autores falam da juventude como um momento de escolhas abertas 

chamando atenção para o caráter de transitoriedade que hoje reveste boa parte destas. Alguns 

autores chegam a sugerir que esta etapa do desenvolvimento parece ser a menos apropriada 

para lidar com decisões que acarretem conseqüências ao longo da vida (REITER, 2003; 

CAVALLI E GALLAND, 1995; DU BOIS-REYMOND, 1998; MANSANO, 2003). 

De fato, os relatos dos sujeitos pesquisados revelam que as escolhas lhes parecem 

efêmeras e transitórias com o passar do tempo. A efemeridade pode ser interpretada como um 

movimento dos jovens de (re)conhecimento e de (re)construção das trajetórias a partir de 

diferentes dimensões, em que as escolhas são atualizadas e as estratégias reelaboradas a cada 

“etapa” do percurso vivenciado, à medida em que entram em contato com novos valores e 

desenvolvem novas preferências. Com o passar do tempo, começam a se questionar se 

determinada carreira permitiria casar e ter filhos, ou desfrutar de uma vida saudável com 

tempo para lazer e viagens, ou dedicar-se a outros projetos. Com freqüência, os sujeitos 

pesquisados narraram o desencorajante receio de terem que realizar determinada atividade ou 

dedicar-se a uma única carreira para o “resto da vida”. Nesse caso, a apreensão maior não era 

a de se tratar de uma única atividade, mas sim de que isso significasse não poder desenvolver 

ou investir em áreas que também eram importantes para eles. Estas dúvidas e apreensões, 

segundo Mansano, podem se dar 

(...) ante a constatação de que as escolhas têm um caráter histórico, 
provisório, sujeita à ação de uma multiplicidade de outras forças que 
podem, nos inúmeros embates que estabelecem, compor novas trajetórias de 
vida que até então nem sequer foram pensadas. (2003, p. 23) 
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Mas a incerteza quanto à permanência do querer parece impelir os jovens a 

questionarem as possibilidades de estabelecer compromissos num cenário de desejos 

cambiantes. Sennett (2006) observa que a cultura do “novo capitalismo”, especialmente na 

esfera do trabalho, exerce sobre os indivíduos grande pressão no sentido de não perderem as 

oportunidades, recomendando a entrega, o “cortar laços para sentir-se livre, especialmente os 

laços gerados pelo tempo” (ibidem, p. 179). Tal tendência tem enorme impacto sobre os 

compromissos, fenômenos cada vez mais raros na visão do autor, pois “compromisso 

significa fechamento, abrindo mão de possibilidades em nome do desejo de se concentrar em 

uma coisa só” (ibidem). 

Para Sennett, a valorização da impermanência e da abertura pode ser apreendida como 

uma reverberação da ênfase atual no comportamento de consumo. Este também encoraja o 

desprendimento e a descontinuidade, pois aquilo que mobiliza o consumidor “é sua própria 

mobilidade e imaginação: o movimento e a incompletude energizam a imaginação; da mesma 

forma, a fixidez e a solidez o embotam” (ibidem, p, 137-138). Nessa perspectiva, o 

estabelecimento de compromissos no presente com base em desejos atuais torna-se um 

empreendimento incerto (se não irracional, se considerada a lógica vigente), diante do 

vislumbre das potenciais oportunidades ou opções futuras que não poderão ser aproveitadas. 

Se “tudo pode mudar”, inclusive os desejos, no tempo que dura “para o resto da vida”, não 

parece haver razão nem fundamento para estabelecer compromissos duradouros.  

Além dessas dúvidas, as falas dos jovens pesquisados revelaram o questionamento da 

validade da realização de um projeto para o futuro, como uma variável concomitante e ao 

mesmo tempo dependente deste arranjo que se faz mediado por incertezas. Dessa maneira, o 

“para que planejar se tudo pode mudar e não depende só de mim” expressa suspeitas não 

apenas em relação a instâncias pessoais, mas também em relação ao ambiente. 
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Para Camarano et al (2004), a exigência de uma definição quanto ao futuro nem 

sempre corresponde a um desenvolvimento psicossocial, ao acesso e tratamento das 

informações e a um volume suficiente de experiências que viabilizem o fazer escolhas com 

repercussões ao longo da vida. As autoras observam que esses fatores influenciam a prontidão 

do indivíduo para fazer escolhas e podem também variar de acordo com os estratos sociais de 

pertencimento.  

Nas camadas de renda mais baixas, podem ser «precocemente» impostas 
tarefas e responsabilidades para as quais não estão, necessariamente, 
preparados para assumir. Isso, por sua vez, pode antecipar características 
próprias da vida adulta, tais como a inserção no mercado de trabalho, o 
provimento parcial ou total do seu sustento e a constituição de família. Por 
outro lado, certos indivíduos de segmentos sociais de renda mais elevada 
podem atingir a idade adulta sem terem assumido papéis a ela associados: 
inserção no mercado de trabalho, autonomia financeira e constituição de 
família. (ibidem, p. 15) 

Argumenta-se, contudo, que o movimento de ampliação das escolhas no 

contemporâneo não correspondeu ao aumento (real) das possibilidades de experimentações, 

que afinal forneçam algum referencial na realização das escolhas. O descompasso resulta de 

inúmeras restrições (institucionais, familiares, afetivas) que acometem os jovens em seu 

processo de desenvolvimento; contudo, observa-se que a falta de experimentação tem um 

peso especial. 

Nas falas de um significativo número de jovens aqui pesquisados, a experimentação 

não fez parte do processo de escolha profissional. Quando questionados sobre o período que 

antecedeu o vestibular e, portanto, a escolha profissional, entrar numa graduação sem saber o 

que se deseja, o que significa a carreira escolhida e tão pouco a relação desta carreira com 

seus próprios desejos foi a opção de muitos estudantes, de acordo com os relatos dos mesmos. 

Para os jovens, a idéia de “perder ou ficar atrasado” seis meses foi descartada em favor da 

prioridade que se deu ao cumprimento do “tempo normal” de formação. O mesmo tipo de 
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incerteza, correlacionado à realização de escolhas sem fundamento na experimentação, foi 

relatado por jovens que, mesmo aproximando-se da conclusão do curso escolhido, ainda não 

tinham certeza quanto a essa escolha. Também ficou latente naqueles que, não satisfeitos com 

a escolha realizada, migraram de curso durante a graduação, às vezes para áreas de 

conhecimento em nada relacionadas com a área inicialmente selecionada. 

Para Mansano (2003), ao se subtrair a experimentação das trajetórias dos jovens pelo 

caráter de urgência das decisões na fase juvenil ou por qualquer outra razão, não se está 

levando em conta que são diferentes as velocidades individuais no desenvolvimento de 

vínculos profissionais, no qual as experimentações têm papel fundamental. Segundo a autora, 

isso pode levar a um contexto de mal-estar, que se intensifica não apenas pela precipitação de 

decisões referentes à esfera profissional, mas também pelo que chama de “negação da 

multiplicidade”. Nesse caso, trata-se da negação de múltiplos objetos e fatores – história 

pessoal, valores, motivações, desejos, redes de pertencimentos, influências, medos etc – que 

se colocam como anteriores e ou concomitantes às escolhas.  

Embora reconheça o peso das escolhas sobre os jovens na definição de suas trajetórias 

profissionais, Mansano busca romper com a idéia institucionalizada da juventude como fase 

de escolhas e questiona a crença de que haja qualquer idade específica para isso acontecer, 

como algo que lhe seja espontaneamente próprio ou pertinente. Nesse sentido, reconhece que 

a vida, independentemente de uma faixa etária específica, será atravessada por diferentes 

decisões e que as dúvidas ou rompimentos de trajetórias não são exclusivas dos jovens.  

 

3.5.1 - Influências e atravessamentos nos processos decisórios  

Particularmente no caso dos jovens, como as trajetórias agora resultam de uma 

diversidade de caminhos entrecruzados, interrompidos e em muitos casos bifurcados, supõe-
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se uma gama maior de escolhas em diferentes dimensões da vida onde antes bastaria “seguir o 

fluxo”. As possibilidades de escolhas, embora tenham se ampliado, permanecem “fortemente 

condicionadas pelas disposições e condições proporcionadas pelos meios sociais em que os 

jovens se inscrevem” (GUERREIRO e ABRANTES, 2005, p. 16). Por isso, investigar os 

percursos de inserção profissional em ambiências fortemente ondulatórias, individualizadas e 

imprevisíveis supõe a articulação de esferas explicativas multidimensionais.  

Segundo Thomson et al (2002), o foco das pesquisas contemporâneas sobre a 

juventude incide fortemente sobre as linhas transacionais, como educação, emprego, 

treinamento, moradia, família, renda, consumo e relações. Educação, mercado de trabalho, 

mídia e família são aqui pontuados como aspectos mais relevantes dentro de um conjunto 

vasto de análises que apresenta discussões sobre o percurso ensino-trabalho, baseadas em 

pesquisas empíricas em sua maioria. Nestas discussões a incerteza é ponderada como 

resultante de diferentes fatores, contemplados como jogo de forças e influências, 

atravessamentos ou condicionantes. 

Nas seções seguintes, alguns desses atravessamentos ou condicionantes serão 

analisados, partindo das falas dos jovens pontuadas no primeiro capítulo. Tais 

atravessamentos são considerados e interpretados no que afetam os processos de decisão e 

incrementam as incertezas que acometem os jovens, sem guardar uma positividade ou 

negatividade a priori.  

 

 

3.5.1.1 - Educação  

A educação constitui uma parte substancial da vida dos jovens, embora ausente nas 

áreas menos desenvolvidas do mundo e do país. No início da década atual, mais de 30% dos 
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jovens brasileiros com até 17 anos não freqüentavam creches ou escolas (IBGE, 2003) e quase 

90% da população com idade entre 18 e 24 não estava matriculada no ensino superior 

(PORTO E RÉGNIER, 2003).  

A educação deve constituir uma parte importante da vida dos jovens. Para Chisholm 

(2004, p. 29), “existe a pressuposição de que a educação está automaticamente ligada aos 

jovens, como se existisse para eles”, e, de fato, o sistema educacional moderno foi desenhado 

e estruturado conforme as “fases” de desenvolvimento no aprendizado da vida juvenil. No 

Brasil, divide-se em educação infantil, ensino fundamental, médio e superior; para poder 

ingressar numa universidade pela primeira vez, a menos que seja superdotado o estudante teve 

que passar no mínimo 11 anos na escola, desde o ensino fundamental – estudando em meio 

período ou período integral. Nesse sentido, a educação não apenas deve ser uma parte 

importante da vida dos jovens; quando esses freqüentam a escola ela de fato constitui uma 

parte substancial de suas vidas. 

Do ponto de vista da pesquisa sobre a juventude, Chisholm observa que a abordagem à 

educação é fundamental, pois a presença, a ausência e o desempenho dos jovens no sistema de 

ensino os tornam visíveis e apreensíveis para análise. A autora, contudo, ressalta a 

necessidade de uma abordagem crítica às estatísticas educacionais, pois 

A juventude como um fenômeno social e os jovens como população-alvo do 
sistema de educação e treinamento formal desaparecem atrás de uma 
avalanche de indicadores que descrevem a participação em processos 
institucionalizados de aprendizado, mas revelam pouco sobre aqueles que ali 
participam. (2004, p. 29). 

 
 

Para Chisholm, os processos institucionalizados de ensino e aprendizado retratados nos 

indicadores educacionais são – como as relações entre a juventude e a educação e o próprio 

modelo moderno de educação formal que se espalhou mundo afora – construções sociais 

localizadas e datadas, ainda hoje imbuídas de idéias, valores e conteúdos por vezes originados 
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em tradições e circunstâncias bem diferentes daqueles partilhados por estudantes e 

professores. A autora observa que, embora muitos pais e educadores estejam cientes disso, a 

arbitrariedade da natureza dos arranjos institucionalizados em que se dá objetivamente a 

educação dos jovens escapa à consciência geral. Assim, a ignorância ou o desconhecimento 

da arbitrariedade dos modelos e dos arranjos educacionais pode levar à naturalização de 

aspectos e resultados do desenvolvimento dos jovens dentro do sistema educacional que, de 

outra forma, não pareceriam tão naturais.  

Chisholm (2001a, p. 66), apoiada em Apple (1980) e Cohen (1984), faz uma 

contundente crítica aos modos como os currículos escolares vêm sendo organizados. Destaca-

se aqui o exame que propõe dos seus objetivos, especialmente no que concerne a “integração 

da lógica de controle técnico para a subjetividade” através da pré-especificação dos 

procedimentos e resultados a serem alcançados pelo processo ensino e aprendizagem. Para 

Chisholm, esta orientação contém fortes elementos de manipulação técnica e é ultrapassada, 

embora tenha dado origem ao “indivíduo possessivo” que ainda pode ser encontrado em 

nossos dias. O indivíduo está permanentemente preocupado com o treinamento de habilidades 

que, dentre outros condicionamentos, permitam projetar a imagem certa e convincente para a 

obtenção de empregos e promoções num mercado extremamente competitivo, assim como 

obter controle técnico sobre o “eu” e suas emoções, notadamente o domínio das técnicas de 

comunicação, de forma que a mise en scène do eu camaleão
24 possa ser verdadeiramente 

convincente e, com isso, a incerteza seja apaziguada. 

Crítica aos currículos e ao modelo moderno da educação formal também é feita por 

Morin (2002), para quem a escola privilegia a inteligência que fragmenta os problemas, 

                                                 
24 Refere-se ao sujeito pronto para se adaptar a qualquer situação, não apenas respondendo de forma múltipla, 
mas sendo múltiplo, uma composição de personalidade para cada ocasião: traje questionador, ou conciliador; ou 
líder – indumentárias (fantasias) certas para cada ocasião. Para a composição dessas caricaturas é necessário um 
investimento no treinamento de habilidades, porque esses atributos não são estáveis, podem mudar com as 
estações e logo não carecem (e nem poderia ter) aprofundamento. 
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atrofiando as possibilidades de compreensão e reflexão do mundo complexo de hoje, com 

seus problemas multifacetados e repercussões globais. Para o autor, há uma inadequação 

crescente entre os saberes separados e compartimentados e os problemas polidisciplinares e 

globais do contemporâneo. A fragmentação do saber (e dos problemas) em disciplinas 

conduz à impossibilidade de apreender “o que é tecido junto, isto é complexo” (ibidem, p. 

14). Na visão do autor, o sistema de ensino reproduz e reforça essa fragmentação, pois nos 

ensina  

a isolar os objetos (de seu meio ambiente), a separar as disciplinas (em vez de 
reconhecer suas correlações), a dissociar os problemas, em vez de reunir e 
integrar. (...) a reduzir o complexo ao simples, isto é, a separar o que está 
ligado; a decompor, e não recompor; e a eliminar tudo que causa desordens ou 
contradições em nosso entendimento. (ibidem, p. 15)  

 
Em tais condições, não se estimula nos jovens o desenvolvimento de aptidões para 

contextualizar os conhecimentos e os problemas, nem para integrá-los nos complexos 

contextos em que se originam e repercutem. No caso dos jovens aqui pesquisados, a 

impossibilidade de apreender as reverberações das questões macrossociais na inserção 

profissional (pontuadas no segundo capítulo) afeta os modos de subjetivação desses 

indivíduos no tocante às possibilidades de localização produtiva. Em suas falas, eles atribuem 

os descompassos entre a oferta e a demanda de trabalho no contemporâneo a eventos como: 

super população – “nascem muitas pessoas e, portanto, deveria haver algum tipo de controle e 

planejamento da natalidade”; o aumento do número de jovens ingressando no ensino superior 

– “a explosão do número de universidades faz com que ‘todos’ decidam fazer faculdade e 

também deveria haver um melhor planejamento sobre isso”; a falta de força de vontade e 

resistência às mudanças por parte dos jovens – “a falta de garra e determinação individual de 

alguns jovens”. 

A partir de uma leitura de Hobsbawm (1996), tal tipo de dissociação poderia ser também 

interpretado em função da fragilização ou erosão dos mecanismos sociais que vinculam os 
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acontecimentos e as experiências históricas, sociais e políticas, resultante, entre outros fatores, 

de uma descontínua e frágil experiência do tempo (esse assunto específico será abordado no 

capítulo 4). No caso dos jovens aqui pesquisados, supõe-se que devam entender as 

transformações observadas (como, por exemplo, no mercado de trabalho) e se sintam 

espontaneamente inclinados a se debruçar sobre importantes quadros conceituais que 

facilitem esse entendimento, uma vez que tais transformações são recentes e constituem, de 

qualquer forma, a história recente do século XX e sua própria história como indivíduos desse 

tempo. Contudo, as instituições parecem falhar na missão de vincular as experiências pessoais 

à das gerações passadas, assim como às experiências dos sujeitos de uma mesma época.  

Mörch (2003) também faz sua crítica quanto à pertinência de como se estruturam os 

processos de ensino, notadamente em relação ao mundo do trabalho. Com estudos extensivos 

sobre os processos de individualização e integração dos jovens a partir do desenvolvimento 

dos indivíduos e de sua vida escolar, Mörch sugere que tanto a educação formal quanto o 

mundo do trabalho encontram-se hoje na contramão da biografia dos sujeitos jovens. “Os 

jovens podem sentir que a educação formal, definida de acordo com as demandas da vida do 

trabalho, apresenta-se cada vez mais em oposição às suas vidas ‘pessoais’ e perspectivas de 

vida” (ibidem, p. 58). Para o autor, a desestruturação das trajetórias tradicionais e a ênfase no 

indivíduo impõem novas demandas à escola que, embora seja parte substancial da vida dos 

jovens, apresenta-se muitas vezes imbuída de valores sem sentido para os indivíduos, não 

conseguindo corresponder às demandas que lhe são apresentadas – ponto de vista também 

partilhado por Chisholm (2004).  

Entre as inúmeras demandas reprimidas ou não atendidas, Mörch destaca as que se 

referem aos mecanismos de integração ensino-trabalho, que ainda operam com base nas 

trajetórias “normais” ou “padronizadas” (2003, p. 59). Chiesi e Martinelli (1997), em 
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pesquisas com jovens italianos em relação ao trabalho, ressaltaram o conhecimento escasso 

dos jovens sobre o mundo do trabalho e a experiência ainda mais reduzida de boa parte deles 

nos anos de escola como dois dos fatores ativadores de incertezas nas biografias os 

indivíduos. Para os autores, enquanto “as oportunidades de trabalho se apresentam como uma 

realidade bastante remota e pouco visível para muitos estudantes, que só se concretiza sob a 

forma de trabalho precário e ocasional”, “os programas escolares não prevêem formas 

alternativas de instrução-trabalho” (ibidem, p. 111).  

Os dois pontos levantados por Chiesi e Marinelli se coadunam com as falas dos jovens 

desta pesquisa. Quando questionados sobre suas incertezas, muitos revelaram desconhecer o 

dia-a-dia da profissão para qual estudavam e, conseqüentemente, como aplicariam na prática 

profissional os conceitos, as teorias e os modelos estudados. “Eu gosto disso, mas não sei se 

vou gostar de trabalhar com isso” foi um tipo de incerteza mais intensamente manifestada por 

aqueles no final da graduação. Concomitantemente, o receio quanto ao que é ensinado nos 

cursos não ser pertinente ao que seria exigido no mercado de trabalho também aflorava, assim 

como dúvidas quanto à atualização dos programas em atendimento às exigências profissionais 

presentes e futuras, notadamente às demandas das empresas. 

Nos processos institucionalizados de formação dos jovens, as atividades de preparação 

costumam suplantar as de experimentação, denotando uma separação entre o pensar e o 

experimentar, como se fossem domínios dissociados e mesmo seqüenciais. Claramente, um 

modelo de ensino assim estruturado não leva em conta, como observa Castro (2001b), que o 

que não se consegue formalmente apreender por meio do pensamento possa, muitas vezes, se 

dar por intermédio da ação e da experimentação. A maior parte das atividades de preparação 

para a profissão se concentra em rotinas seriadas que têm como principal ênfase a realidade 

de “quando” ingressarem no mundo do trabalho. O desejo imediato de realizar algo e o 
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conseqüente prazer ou desprazer que daí possa advir deverão ser postergados. E, certamente 

com eles, ficam olvidadas reveladoras informações ou referências sobre o que se gosta e o que 

não se gosta, sobre o que se deseja repetir ou evitar, sobre o sucesso e o reconhecimento que 

se obtém com determinadas ações. A experimentação desinteressada e descomprometida, 

inclusive como qualquer ação que envolva o trabalho como resposta, como o envolvimento 

com atividades domésticas (gestão da casa) ou em eventos do seu dia-a-dia, é muitas vezes 

apreendida como perda de tempo e dessa forma deve dar lugar à experimentação 

institucionalizada e roteirizada, freqüentemente com objetivos claros e definidos.  

Para Mansano (2003), a preocupação intensa e permanente com a formação 

institucionalizada compromete as possibilidades de escolhas e intensifica as incertezas. Uma 

das principais razões é que o sujeito se encontra demasiadamente ocupado e com isso 

impossibilitado de pensar no que deseja realizar como projetos futuros, assim como de 

experimentar formas inusitadas de aplicação do seu talento e de suas habilidades. Faltam aos 

jovens espaços para pensar e experimentar, assim como tempo livre para interagirem entre si. 

Segundo Mansano (ibidem, p. 45), esse tempo é hoje cada vez mais escasso, dado que “vem 

sendo preenchido com uma carga excessiva de atividades, a título de qualificação 

complementar”. A separação entre o pensar e o experimentar se intensifica porque o contato 

com o tempo das coisas indica que ele se encurta e se comprime cada vez mais, enquanto 

paradoxalmente as pressões aumentam no sentido de um aproveitamento cada vez mais 

estratégico desse tempo.   

Em diferentes momentos das falas dos jovens aqui pesquisados a indecisão quanto às 

escolhas a serem feitas foi manifestada como perda de tempo. A dúvida diante de qual curso 

escolher no vestibular em alguns casos se manteve durante a graduação escolhida e 

permaneceu até o final, no momento da conclusão do curso e suposta inserção no mercado de 
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trabalho. Para os jovens em questão, a indecisão apresentou-se como algo que deveria ser 

reparado; muitas vezes o erro era mais tolerado do que a dúvida, dado o caráter paralisante 

que poderia evocar e, conseqüentemente, levar à perda de tempo. Nesse caso, trataram o erro 

como se fosse algo dinâmico, passível de correções, e a incerteza como algo indefinido, assim 

como a própria juventude, que não parece ter mais um prazo para acabar. 

Por um lado, os jovens se encontram em meio a muitas possibilidades de rotas ou 

caminhos; por outro, lhes é imputada a responsabilidade de construir sua própria trajetória 

combinando interesses individuais e condições sociais. Na atual configuração educação-

trabalho, é ambivalente e mesmo paradoxal a condição da educação na construção das 

biografias e na inserção profissional dos jovens. O ensino não parece garantir a inserção 

profissional; ao mesmo tempo, o indivíduo não pode prescindir dele, sob o risco de que isso 

signifique um obstáculo à sua inserção. A incerteza dos jovens pode ser analisada a partir 

desse recorte, mesmo se tendo em conta as infinitas leituras possíveis da questão educacional 

no presente. 

Camaro et al (2004), com base na realidade de jovens brasileiros, observam que, se por 

um lado há indícios de que a escolarização não seja mais suficiente para a inserção 

profissional e a obtenção de um status de reconhecimento e realização na escala social, por 

outro lado se mantém como condição necessária para o incremento das probabilidades de 

algum tipo de localização profissional. Os autores destacam ainda que a formação 

institucionalizada “como uma condição já garantiu no passado recente a certeza de ascensão 

social para muitos jovens” (op.cit., p. 6), e apontam isso como um componente a mais para a 

geração de incertezas.  

Nas falas dos jovens pesquisados, a crença na mobilidade através do ensino (validade do 

diploma e a relevância da performance acadêmica) apresentou-se como uma expectativa 
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compartilhada tanto pelos jovens, quanto pelos diferentes agentes de referência pessoal e 

profissional. “Obter um bom trabalho (fixo e com garantias)”, “retribuir o investimento 

realizado neles [nos estudantes]” e “superar o sucesso dos pais” foram algumas das 

reminiscências observadas. A cadeia de crenças permanece paradoxalmente, contrastando 

com as incertezas em relação às possibilidades e oportunidades de inserção profissional 

manifestadas pelos jovens. 

 Para Mansano (2003, p. 18), aqueles que convivem com os jovens observam essas e 

outras incertezas como sintomas de um momento de “crise e conflito”, que ganham contornos 

reais e encontram ressonância no plano discursivo. Os sintomas devem ser superados e uma 

promessa de superação vem com a própria formação institucionalizada, a realização de 

cursos, graduações, estágios, work experience, cursos extra-curriculares, pós-graduações, etc. 

Daí decorre que, na busca por um ponto de interseção ou conexão entre escola e mercado, o 

investimento na formação torna-se perene, tanto em relação ao tempo, quanto aos esforços 

que devam ser empreendidos pelos sujeitos. Entretanto, como a cada estágio de qualificação 

correspondem novas demandas de formação ou especialização, o ponto de acerto parece 

manter-se flutuante ou, como sugere Bourdieu (1997), como uma terra prometida: 

A instituição escolar tende a ser considerada cada vez mais, tanto pelas 
famílias quanto pelos próprios alunos, como um engodo, fonte de uma imensa 
decepção coletiva: essa espécie de terra prometida, semelhante ao horizonte, 
que recua na medida em que se avança em sua direção. (ibidem, p. 483) 
 

Tal ponto de vista é compartilhado por Campo (2005), que analisa a realidade de jovens 

mexicanos diante das precárias oportunidades e vínculos de trabalho, somadas aos espaços 

cada vez mais escassos a criatividade, experimentação e expressão de desejos e realizações. 

Para a autora, este cenário estaria levando os jovens a buscar no lugar de possíveis 

experimentações “alternativas no engodo de uma maior formação e na aquisição de mais 

diplomas” (ibidem, p. 130). Segundo Campo,  
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A formação prolongada opera como moratória para a integração ao trabalho 
e a vida adulta em muitos casos, mas o título “embaixo do braço” mesmo de 
doutorado, não é mais necessariamente uma porta de acesso a um trabalho 
criativo e seguro. (ibidem, p. 130)  

(...) O prolongamento da formação pode ser uma forma de manter uma 
porcentagem dos jovens ocupados diante da diminuição do campo de 
trabalho. Em caso extremo pode ser sintoma de identidades profissionais 
postergadas em sua consolidação. (ibidem, p. 133)  

Nas falas dos jovens pesquisados, assim como nos depoimentos dos jovens trazidos na 

matéria da “Síndrome do Peter Pan” (JORNAL O GLOBO, Rio de Janeiro, 11 out. 2005. 

Megazine), o prolongamento da formação – na forma do adiamento da formatura, da mudança 

de curso, do reingresso em carreiras da mesma área – aparece como estratégia para lidar com 

a provável descontinuidade que vivenciarão no momento em que se desvincularem da 

universidade. 

Vinícius de Freitas, de 23 anos, terminaria o curso de administração na PUC 
no fim deste semestre, mas adiou a formatura para julho de 2006, pois 
conseguiu um estágio e não quer desperdiçar a oportunidade: — Eu pensava: 
“vou me formar e fazer o que depois?”. Vaga de trainee é difícil. Preferi adiar 
a formatura. Farei só a disciplina estágio supervisionado II no semestre que 
vem. (JORNAL O GLOBO, op.cit.) 
 

 Mesmo o contato com o mercado de trabalho por meio de estágios parece não atenuar 

o receio de concluírem os estudos e ficarem desempregados num momento seguinte. E ainda 

que não se apresente como garantia de continuidade, permanecer no estágio (e, como 

condição, para isso permanecer na universidade) aparece como uma alternativa em face da 

incerteza do mercado de trabalho. 

Eu vou adiar a formatura pelo menos seis meses, mas pode ser um ano, tudo 
vai depender do próximo estágio, porque este do qual estou saindo, posso 
dizer que não valeu. E não adianta se formar sem a menor experiência de 
mercado. É engraçado que eu corri muito até o 6º e 7º período, e agora no 8º 
vi que não adiantou nada toda aquela pressa. (V.P., 21, F)  

 
Quando as esperanças não se confirmam, o prolongamento da formação e a adesão 

compulsória à formação institucionalizada, na forma de especializações e pós-graduações, 
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podem significar uma “fuga”, um salto sobre a nítida descontinuidade e ruptura que o jovem 

vislumbra no momento de se inserir no mercado de trabalho. Para Guerreiro e Abrantes, 

Em certas áreas, o recurso às pós-graduações e mestrados surge, não tanto 
devido à vontade de aprofundar conhecimentos ou se especializar, mas 
enquanto uma “fuga para frente”, (mais) uma forma de adiar e preparar o 
embate com o mercado de trabalho. (2004, p. 63) 

 

Além da idéia da educação prolongada como solução para manter os jovens ocupados 

ou como um salto ou fuga que não é encarado como retrocesso, alguns autores, como Furlong 

e Cartmel (1997), ao analisarem determinados vieses do ensino superior, comparam-no à 

categoria de um bem de consumo. A contínua renovação é requerida e ao mesmo tempo 

viabilizada por meio de uma cadeia de produtos e serviços que se propõem a contemplar a 

cultura da urgência, superação e excelência, como possibilidade de neutralizar os efeitos das 

incertezas e vivenciar o progresso de forma inexorável.  

A adesão à cultura da urgência, superação e excelência requer o ajustamento dos jovens 

ao que Rodrigues (2001) chama de círculo vicioso, no qual tanto as possibilidades de êxito 

quanto as de fracasso produzem angústia, porque “mantém a necessidade de não parar, como 

forma de buscar alguma segurança frente à incerteza”. Para Rodrigues,  

A simples escolha de um objeto de consumo torna-se angustiante, já que 
inúmeros são os artigos e variadas as formas de aquisição. Entretanto, para se 
manter entre aqueles que têm a possibilidade de escolher (que na sociedade 
pós-moderna são os que consomem) é preciso permanecer sempre atento, pois 
não há qualquer garantia. Surge a necessidade imperiosa do constante 
aprimoramento, a busca sem tréguas pela excelência. Já não é mais possível 
parar. (ibidem, mimeo)  

 
As falas dos jovens aqui pesquisados, de diferentes maneiras, trazem evidências dessa 

cultura. Quando questionados sobre possíveis ações diante das suas dúvidas, ponderam: “se 

deve iniciar o mestrado o mais rápido possível para não perder tempo, ou fazer um MBA 

profissionalizante”; “apenas ter realizado um intercâmbio ainda seria algo distintivo”; “deve-

se aprender o mandarim porque em breve o domínio do inglês e francês não será suficiente; 
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“se a pós-graduação numa universidade estrangeira de primeira linha não seria um diferencial 

a ser buscado”. 

O comportamento dos jovens que buscam qualificação costuma ser comparado ao de um 

consumidor no supermercado, só que neste caso o indivíduo se encontra diante da 

massificação e ao mesmo tempo explosão das mais variadas modalidades de experiências e 

produtos educativos (GIDDENS, 1998). Na mesma linha, Mörch (2003, p. 53) chega a 

comparar a vida dos jovens a um supermercado: “os jovens são treinados para agir como 

clientes, e vão ‘às compras’ para escolher ‘coisas’ relacionadas com muitos aspectos de suas 

vidas, tais como educação e relações sexuais”. O “como se tornar...” e o “como fazer para...” 

constituem a fonte de inspiração recorrente na formatação de cursos, serviços e publicações 

em escala planetária. Boa parte deles está comprometido com a produção das mais diferentes 

verdades sobre os jovens, os novos processos de inserção e desenvolvimento profissional e a 

necessidade de fazerem as escolhas certas e conseqüentemente se destacarem ou terem o 

lugar assegurado num ambiente hostil e sem qualquer garantia.  

Dowbor, ao examinar as diferentes possibilidades de entendimento do que acontece com 

os jovens e o mundo do trabalho, observa que nunca houve tantos estudos, análise e cifras e, 

ao mesmo tempo, “nunca se esteve tão confuso” (2001, p. 14). Da mesma forma, pode-se 

supor que proporcionalmente nunca se produziu tantos saberes e fazeres na linha do “como” 

solucionar as dificuldades de inserção produtiva e aplacar as dúvidas dos jovens. Ao mesmo 

tempo, nunca estes expressaram tantas incertezas.  

As expectativas e incertezas em relação ao elo entre juventude e trabalho variam em 

diferentes culturas e épocas e sugerem que esse elo seja algo socialmente construído, como as 

diversificadas categorias de trajetórias juvenis levantadas aqui puderam evidenciar. Dubar 

(2001), por exemplo, reconhece nos jovens franceses uma mudança no sentido social da 
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passagem da condição de aluno a de trabalhador, ao observar que esse elo deixa de significar 

uma “passagem pré-programada” para uma “inserção aleatória”. Emerge com isso o “dever se 

inserir” como uma categoria não pertinente até então no caso francês.  

O “dever de inserir-se” [sic] na tentativa de encontrar um trabalho, uma vez 
finda a escola ou a universidade, não é de modo algum um “dado” natural que 
tenha sempre existido. Ao contrário, é uma exigência relativamente recente, 
na França como alhures. Mesmo a palavra “inserção” (tanto quanto transição, 
empregada em outras realidades) é utilizada nesse sentido há pouco tempo, o 
mesmo acontecendo com a questão da “inserção dos jovens” que só se tornou 
um “problema social” e um objeto de políticas públicas, na França, há não 
mais que um quarto de século aproximadamente. (ibidem, p. 112)  

 

A preocupação com o “dever se inserir” como uma categoria de ação, segundo Dubar, 

historicamente alheia aos jovens franceses, traz à tona a fragilidade do elo existente entre o 

mundo dos jovens que freqüentam a universidade e o mundo das engrenagens produtivas em 

funcionamento. Quando a passagem da educação para o trabalho se faz de maneira incerta é 

imputada ao jovem a necessidade de desenvolver “atitudes pró-ativas” no sentido de buscar e 

acumular mais e mais garantias, na forma de conhecimentos, experiências, títulos, 

competências e habilidades. Embora nada garantam, essas aquisições servem como 

diferenciais na concorrência pelas vagas escassas no mercado de trabalho, e trazem a 

promessa de superação das dificuldades dessa competição. Contudo, como nada é afiançado, 

cabe ao jovem e somente a ele (sob a influência da família, das mídias, do próprio mercado e 

da escola, e na dependência de capital financeiro e social) buscar essas garantias, escolhê-las, 

consumi-las, dar-lhes sentido. O “dever de se inserir” num cenário precário e 

desregulamentado é uma responsabilidade do indivíduo (porquanto a responsabilidade das 

escolhas recaiam sobre a instância individual), embora cada vez mais uma preocupação de 

todos, especialmente dos governos, politicamente responsáveis pelo sistema de produção, 

mesmo nos países mais liberais.  
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Além disso, deveres são obrigações e não direitos que se exerce livremente. Para um 

jovem terminando a graduação, “não se inserir profissionalmente” não pode ser uma 

alternativa; deve ser exceção à regra, segundo as expectativas gerais. Contudo, sobretudo em 

face da precarização do elo entre educação e trabalho, as exceções à regra proliferam; 

enquanto isso, a “fuga para a frente”, o prolongamento da formação, se reforça como 

estratégia para contornar o problema. Continuar estudando fornece o álibi para justificar o 

descumprimento do “dever de se inserir”. 

Mas a realização do “dever de se inserir” implica, por parte dos jovens, a definição de 

escolhas e a tomada de decisões quanto aos caminhos a serem trilhados no ambiente 

permeado de incertezas. No momento de se inserir, os jovens encontram-se diante da 

necessidade de responderem justamente às questões definidoras da sua inserção profissional, 

com temas que variam sobre as proposições gerais (o que você quer da sua vida?) e 

específicas (como você pretende se tornar autônomo e autosuficiente?). Mesmo no caso dos 

jovens deste estudo, que pertencem a uma classe social abastada, depositária de grandes 

esforços e investimentos na sua capacitação e conseqüentes expectativas de integração e 

autonomia, eles também manifestam um característico quadro de incertezas e 

vulnerabilidades. No lugar das respostas para as proposições gerais e específicas acima 

descritas, o “não saber o que se deseja” e o “não saber o que se pretende realizar” são 

fenômenos recorrentes e resultantes da conjunção dos diferentes fatores discutidos aqui. 

A responsabilidade de construir a própria trajetória nas condições argumentadas até aqui 

sugere o exame de outras esferas e mediações sociais, que além da educação devam ser 

pontuadas como elementos do quadro de incertezas dos jovens. 

 

3.5.1.2 - Mercado de trabalho 
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Em diferentes sociedades, a estruturação e o funcionamento do mercado de trabalho 

corresponde a um mecanismo de poder e controle que rege, entre outras coisas, os processos 

de inserção e desinserção dos sujeitos no sistema produtivo e exerce forte influência na 

construção das identidades profissionais, individuais e coletivas. Mudanças nesse mecanismo, 

como o rompimento da equiparação entre trabalho e emprego remunerado, o fim da 

modalidade de trabalhador permanente e com contrato integral, a ascensão das formas 

precarizadas de vínculo de trabalho, vêm afetando os processos de decisão e configuração dos 

projetos de vida profissional dos jovens universitários em fase de inserção profissional.   

Para Mansano (2003),  

Numa sociedade onde a taxa de desemprego não pára de subir, as regras que 
movimentam o mundo do trabalho vigoram desde muito cedo. Afinal, 
segundo o ponto de vista do mercado, um trabalhador empregável é aquele 
que possui um perfil cada vez mais elaborado e diferenciado. Com isso, as 
exigências são crescentes e, sob essa ótica, quanto mais capacitado o sujeito 
for, mais condições tem de ser absorvido no mercado de trabalho, que se torna 
cada dia mais excludente. (ibidem, p. 57) 

 

No entanto, os jovens aqui pesquisados descrevem o tempo e o espaço que se interpõem 

entre ter mais condições de ser absorvido e efetivamente ser absorvido como um longo 

período de suspense e incertezas. Diante da escassez de experimentações durante a formação 

institucionalizada e da imprevisibilidade das vivências profissionais futuras, vem o medo de 

ser excluído, de ficar desempregado (PAIS, 2001). Como foi apreendido nas falas dos jovens, 

o contato com este espectro de imprevisibilidade pode se dar: na participação de inúmeras 

seleções para estágio fracassadas; no contato com jovens graduados e que não conseguem se 

inserir no mercado; na experiência com adultos próximos que perderam o emprego e não mais 

conseguiram retornar para a atividade produtiva formal. 

As expressões de incertezas dos jovens, além de poderem ser correlacionadas com o 

hiato existente entre a formação e a inserção profissional. A incerteza quanto às chances 
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existentes de conseguir um trabalho e se vincular também devem ser analisadas à luz das 

principais prerrogativas e condições impostas para que o vínculo seja mantido.  

As dinâmicas centrais de funcionamento das organizações de trabalho no 

contemporâneo baseiam-se sobremaneira nos modelos de precarização e flexibilização 

(CASTELLS, 1999; SENNETT, 1999; BECK, 2000; CAVALLI, 1995; GIDDENS, 2002). 

Conceitualmente os modelos tentam abarcar sentidos abstratos, que exigiriam dos jovens 

capacidades e competências ligadas à permanente adaptação, aceitação de novos desafios, 

possibilidade de superação, isso sem falar na recorrente “pró-atividade”, e permitiriam 

mobilidade entre funções e organizações. Entretanto, ao se discutir sobre os efeitos práticos e 

as conseqüências sociais dos modelos, diferentes pesquisas apontam para um elenco de 

restrições e frustrações de um contingente cada vez mais elevado de jovens, que podem 

significar “disponibilidade de mão-de-obra barata, envolvimento com tarefas precárias e 

facilidades para as empresas contratantes nas demissões” (GUERREIRO E ABRANTES, 

2004, p. 23). Para Campo (2005),  

Podemos dizer que a precarização do campo profissional produz insegurança 
na maioria dos jovens. Uma sociedade que não oferece espaços de trabalho 
aos seus adultos nascentes tende a gerar-lhes identidades provisórias, 
cambiantes, dependentes das circunstâncias e ocupados na implementação de 
estratégias que assegurem a si próprios. Os jovens têm sido deixados mais 
sozinhos do que em outras épocas na tarefa de reconhecer a si mesmo e 
compreender a sua relação com a sociedade. (ibidem, p. 134)  

 
O reconhecimento de si mesmo e a compreensão da sua relação com o entorno são 

dimensões que se influenciam reciprocamente. As novas configurações dos processos de 

produção trazem desafios para ambas dimensões. Cotidianamente os jovens são apresentados 

a esses desafios sob a forma de “demandas” do mercado de trabalho, mas que assumem 

contornos ameaçadores caso não se responda a elas, como no caso das exigências levantadas 

por Mansano (2003): 
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Preocupar-se com a profissionalização e com a carreira a ser construída, 
contextualizar as preferências pessoais ao mercado de trabalho, investir em 
currículo e na aquisição de experiência profissional no decorrer da formação 
acadêmica são exigências concretas com as quais nem todos os adolescentes 
e adultos estão envolvidos. (ibidem, p. 22) 

 

Em outra perspectiva, tantas mudanças na estruturação e no funcionamento do 

mercado de trabalho vêm acarretando no progressivo desmoronamento das identidades 

profissionais25. Para Bauman (1998), a sociedade moderna buscava incluir/excluir e 

disciplinar seus membros através dos papéis produtivos que desempenhavam e transformou a 

identidade numa questão de realização individual, estabelecendo fortes vínculos entre o 

projeto de vida individual e a ordem social mais ampla. Sennett (2006) observa que as 

organizações, com suas hierarquias rígidas e sua temporalidade linear, ofereciam um modelo 

normativo para os sujeitos produtivos, pontuado de identidades estáveis sedimentadas em 

posições e funções fixas dentro da organização. Dessa forma, se ofereciam como um “lar 

psicológico” para os trabalhadores, favorecendo a construção de identidades profissionais / 

individuais estáveis e centradas fora de si mesmo (na organização, por exemplo). 

Durante muito tempo as identidades profissionais foram buscadas como lugar de 

estabilidade e cristalização do se tornar produtivo. Hoje, contudo, elas se vêem em meio ao 

fogo cruzado de complexas forças em transformação “em que, cada vez mais, as pessoas 

organizam seu significado não em torno do que fazem, mas com base no que elas são ou 

acreditam que são” (CASTELLS, 2001, p. 41, grifos nossos). Para Bauman (1998), existe aí 

uma mudança de disposição e ela pode ser interpretada como evidência do declínio da 

                                                 
25 Este estudo não pretende investigar os processos e situações de construção de identidades profissionais em 
cenários contemporâneos de trabalho. As publicações de autores franceses como Renaud Sainsaulieu, Pierre Tap 
e Claude Dubar substanciaram a Sociologia da Identidade nas décadas de 1980 e 1990, que diante dos desafios 
impostos pelas transformações nos processos de produção necessitou refletir sobre as profundas alterações 
identitárias em diferentes dimensões. Ver também FONTELLA, Odil Matheus. Ocupações web: a construção 
de identidades profissionais em cenários recentes de trabalho. 2002. Dissertação de Mestrado - Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul. 
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centralidade dos papéis produtivos nos mecanismos de inclusão/exclusão social e 

disciplinarização dos indivíduos; no seu lugar, vem ascendendo em importância o papel dos 

sujeitos como consumidores, acarretando em grande impacto sobre a construção das 

identidades profissionais, individuais e coletivas26.   

O tempo e o espaço do se tornar produtivo hoje se encontram permeados em 

incertezas e em seu mapa de navegação os percursos tradicionais foram abolidos ou 

reconfigurados. Como alternativa à construção de uma identidade profissional única e 

decisiva, bem como à permanência nessa identidade como um recurso imprescindível das 

trajetórias juvenis, hoje se assiste a um intenso tráfego de trajetórias que continuamente são 

construídas, atualizadas e desconstruídas por um mesmo sujeito.  

 

3.5.1.3 - Discurso midiático 

Tanto na construção e atualização das identidades e trajetórias, quanto na estruturação e 

no funcionamento do tráfego das mesmas, destaca-se o importante papel assumido pelo 

discurso midiático. Em muitos aspectos, as falas dos jovens aqui pesquisados convergiram 

com as representações veiculadas pela mídia, notadamente quando esses indivíduos foram 

indagados sobre suas impressões a respeito dos mecanismos de controle do mercado de 

trabalho e da inserção profissional dos jovens. O levantamento e a análise das impressões 

revelaram a mídia como uma das forças no jogo de influências que afetam o percurso dos 

jovens da educação para o trabalho.  

Para Fairclough, há uma relação ativa entre o discurso e a realidade: “a linguagem 

significa a realidade no sentido da construção de significados para ela, em vez de o discurso 

ter uma relação passiva com a realidade, com a linguagem meramente se referindo aos 

                                                 
26 Sobre os impactos da cultura de consumo sobre a construção das identidades, ver Bourdieu (2003) Stuart Hall 
(2003), Giddens (2002), Carlsson e Von Feilitzen (2002), Canclini (1999), Castro (1998), Sarlo (1997), 
Chomsky (1997), Castells (2001), Featherstone (1995) e Thompson (1995). 
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objetos, os quais são tidos como dados na realidade” (2001, p. 66). Moldado por relações de 

poder e ideologias, o discurso produz efeitos construtivos sobre as identidades e relações 

sociais, os sistemas de conhecimento, crenças e valores. Dessa forma, não apenas os refletem 

e representam, os diferentes discursos os constituem de diferentes modos “e posicionam as 

pessoas de diversas maneiras como sujeitos sociais (por exemplo, como médicos ou 

pacientes)” (ibidem, p. 22).  

A atividade simbólica, quer mediada discursivamente ou não, é uma parte essencial da 

vida social. Bourdieu (1989, p. 10) identifica nos símbolos “os instrumentos por excelência da 

‘integração social’: enquanto instrumentos de conhecimento e de comunicação (...) eles 

tornam possível o consensus acerca do sentido do mundo social que contribui 

fundamentalmente para a reprodução da ordem social”. Para Thompson (1998), em todas as 

sociedades os indivíduos estão constantemente ocupados da produção, transmissão e recepção 

de formas simbólicas, servindo-se para isso de diferentes recursos, dentre eles os meios de 

comunicação e informação. A mídia é, na visão do autor, um desses meios e as organizações 

midiáticas são instituições culturais que se ocupam da produção e difusão de formas 

simbólicas em larga escala, no tempo e no espaço. 

Em sua dimensão discursiva, a mídia veicula expressivo material simbólico que 

intermedia e molda as construções subjetivas dos indivíduos acerca de si próprios e da 

realidade em que vivem. No que se focaliza a relação ativa de representação e constituição 

entre o discurso e a realidade, como pontuada por Fairclough (2001), a mídia aparece como 

“intérprete da realidade” (NOVAES, 2003) e mesmo como “porta-voz das estruturas 

produtivas” (MANSANO, 2003). O peso de seu discurso interessa aqui especificamente no 

que contribui para o entendimento das incertezas relacionadas com a inserção profissional dos 

jovens, embora a importância da mídia na vida dos sujeitos não possa ser sub-dimensionada.  



 180 

Segundo estudo recente da ONU (2005, p. 81), “a mídia moderna refletiu, e até certo 

ponto produziu, mudanças significativas tanto na socialização quanto no status sociocultural 

dos jovens”. Junto com o uso cada vez mais intensivo das tecnologias de informação e 

comunicação por parte desses indivíduos, a mídia vem contribuindo para criar e reforçar 

culturas jovens centradas em elementos como música, estilo de vida, bens e hábitos de 

consumo, celebridades, etc. Ao expor os jovens do mundo inteiro e de diferentes culturas, as 

formas e bens simbólicos similares contribuem para a construção de uma consciência 

compartilhada entre os indivíduos e para a emergência de novos padrões de socialização, 

entre eles as novas formas singulares de inserção profissional. 

Novaes (2003), que pesquisou jovens da classe alta do município do Rio de Janeiro 

envolvidos com os processos de escolha profissional, destaca o papel da mídia, intensamente 

presente no cotidiano desses jovens, como um dos fatores relevantes para a constituição de 

suas “configurações sociais subjetivas”. A autora, no entanto, questiona a visão que se possa 

ter do sujeito como o resultado direto do sistema simbólico estruturado midiaticamente. 

Contrariamente, encara-o como: 

(...) um construtor de si mesmo que, utilizando os materiais simbólicos com 
os quais interage, tece uma explicação de quem é, compara-se com outros, 
interpreta suas experiências e forja a construção da própria realidade da qual 
partilha. (2003, p. 33)  

 

As incertezas dos jovens apresentadas no primeiro capítulo convergem com as 

referências e descrições do mundo do trabalho fornecidas pela mídia. Nas falas dos sujeitos, a 

relação com o mercado de trabalho é geralmente retratada através da metáfora de um potente 

funil, de um campo de batalhas, em meio a escaladas e competições. A concorrência nos 

programas de estágios e trainees é geralmente retratada como sendo feroz, dependendo da 

empresa eleita como objeto de desejo dos jovens. Informações como o “emprego com 

carteira assinada é cada vez mais raro” ou “quase metade dos graduados vai trabalhar em 
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algo que nada tem a ver com o que está escrito em seu diploma” (REVISTA AMANHÃ, 

1998, n. 133, p. 64), são apresentadas como a própria evolução do sistema, dado que não há 

consenso sobre de quem seria a responsabilidade pelos eventos e assim o seu impacto deve 

ser diluído na naturalização dos fatos. 

As falas dos estudantes também confirmam a observação de Novaes quanto à 

possibilidade de o jovem entender a si em comparação com os outros. Entretanto, os “outros” 

referidos pela mídia são os que conseguiram lograr êxito profissional ou que reúnem chances 

potenciais de o fazer, e eles são descritos como os eleitos dentro de uma conjuntura 

imponderável. As condições para o enquadre profissional – investir na formação, driblar a 

seleção/competição, conseguir a efetivação e manutenção de um posto de trabalho com 

sucesso - muitas vezes lembram a trajetória de um herói, dado o volume e a combinação de 

atributos cognitivos, emocionais e técnicos reunidos numa única pessoa. Este perfil de herói 

costuma render-lhe a “capa da revista”, com manchetes que apregoam a “necessidade de 

conhecer o perfil dos vencedores por parte daqueles que vão se lançar na batalha do primeiro 

emprego”. Não raro, o volume de atributos apresenta-se em descompasso com a trajetória 

universitária de muitos jovens, mesmo no caso daqueles que se dedicam com afinco na sua 

formação, tornando-se algo ambivalente em termos de investimentos e recompensas.  

Também a descrição das profissões oferecida pela mídia é caracterizada pela 

ambivalência, pois a forma como o discurso midiático contribui para a construção do 

imaginário das profissões muitas vezes leva os indivíduos a estabelecer uma relação do tipo 

de consumo com as escolhas profissionais que realizam. Para Mansano (2003, p. 56), tal tipo 

de descrição vincula as profissões “às mercadorias e seus correlatos de sucesso, lucro e 

poder”. De tempos em tempos, ocorre a valorização de determinadas carreiras e profissões, 

“eleitas como ideais e cujas vantagens são colocadas em evidência podendo decorrer daí uma 
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escolha como um objeto de consumo” (ibidem, p. 56). Mas o objeto idealizado dificilmente 

corresponderá ao dia-a-dia de qualquer profissão, em especial daquela escolhida pelos jovens 

no início de suas trajetórias.  

Diante de perfis profissionais ultradimensionados, profissões idealizadas e mercado de 

trabalho orquestrando os fluxos produtivos a partir dos seus critérios de “excelência”, muitos 

jovens afirmam “não saber o que desejam realizar profissionalmente”. E mesmo sobre este 

aspecto, a incerteza sobre o que fazer ao final de uma graduação é descrita e representada 

como mais uma crise, mais um dos conflitos típicos dos jovens, como a “síndrome do Peter 

Pan”, revisada na seção anterior. Neste caso, segundo Mansano (2003, p. 58), “vende-se a 

idéia de que logo após a escolha esse mal-estar será superado ou abolido, apontando para um 

futuro promissor”. 

 

3.5.1.4 - Estrutura familiar 

Além do sistema educacional, do mercado de trabalho e da mídia, outra força ou 

elemento que deve ser considerado no processo de escolhas que envolve a inserção 

profissional dos jovens contemporâneos é a estrutura familiar. O papel da família, ou mais 

propriamente colocado, a emergência do seu papel no “apoio aos jovens (material e afetivo, 

instrumental ou simbólico)” vem sendo pontuada em diferentes pesquisas, como outra “área 

de tensão nas trajetórias juvenis” (PAIS ET AL, 2005, p. 3). 

Segundo Pais et al, um aspecto importante e (tenso) nas transições juvenis, em que a 

estabilidade é substituída pela incerteza e pelo risco, se correlaciona com os “modos como são 

captados e geridos os recursos que as suportam”. Como foi visto anteriormente o desenho das 

trajetórias juvenis se faz alternando momentos de independência com os de dependência. O 
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processo de autonomização parece não contemplar mais um lugar fixo, como um ponto de 

chegada em diferentes sociedades.  

Se, em alguns contextos nacionais, como em países do sul da Europa 
(Portugal, Espanha, Itália e Grécia), com Estados sociais relativamente pouco 
desenvolvidos, a família sempre desempenhou um papel relevante no suporte 
e na gestão das transições para a vida ativa, nos países do norte (Alemanha, 
Holanda e Dinamarca, por exemplo) os apoios estatais, embora pujantes, 
foram reduzidos substancialmente, "empurrando" as famílias para a linha de 
frente do apoio às transições juvenis. (ibidem, p. 110)  

 

A instituição familiar foi içada à condição de linha de frente quando a sustentação das 

trajetórias juvenis se encontra numa situação delicada. Ao mesmo tempo em que oferece 

elementos determinantes para os modos de subjetivação dos jovens, a instituição familiar 

sofre interferências e pressões dos novos arranjos econômicos. Diante da nova realidade em 

que a data de término da juventude não apenas varia, mas também passa a ser questionada, em 

que a imprevisibilidade é adotada como a marca de seu tempo, a família pode ser identificada 

como um atravessamento nos processos de escolha e inserção profissional dos jovens 

(MANSANO, 2003). Por meio do ingresso no mundo do trabalho deseja-se que os filhos 

alcancem a independência financeira,  

liberando a família de diversos gastos, mas principalmente da preocupação 
com o seu futuro. Nesse sentido, a indecisão pode ser traduzida como perda 
de tempo, por representar mais gastos com a preparação para o trabalho e 
com o atraso no acesso ao mundo profissional. (ibidem, p. 53) 
 

O ingresso no mundo do trabalho como expectativa de independência por parte dos pais 

foi apreendido pelos jovens aqui pesquisados em diferentes intensidades: como algo urgente, 

como resolução de problemas e/ou como emblema da missão cumprida pelos pais. Algumas 

vezes a sugestão ou imposição da escolha de carreiras reconhecidas como promissoras 

(engenharia, medicina e direito) fizeram parte do contexto de expectativas. 
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Para Chiesi e Martinelli (1997), muitas vezes a família afeta os processos decisórios dos 

jovens porque os pais não possuem informações adequadas sobre a evolução do mundo do 

trabalho. Também os familiares influenciam quando transparecem uma “imagem do trabalho 

enquanto fonte de ansiedade, preocupação e cansaço, mais que satisfação” (ibidem, p. 111). 

Muitas vezes, pais e familiares orientam os filhos tomando por base suas próprias biografias, 

e a partir de idealizações passam a almejar para os filhos realizações que mais funcionam 

como um reparo, uma segunda chance para suas próprias trajetórias. E somando-se a esses 

aspectos, Chiesi e Martinelli destacam o fato de que muitas vezes as famílias carecem de uma 

percepção clara das inclinações e capacidades efetivas dos filhos. 

Os fatores levantados se confirmaram no estudo empírico deste trabalho, e em muitos 

casos foi possível perceber que os jovens, na tentativa de acolher as sugestões, impressões ou 

expectativas alheias como suas próprias, viam o seu poder de escolha e autoria biográfica 

comprometidos. Relatavam que em alguns momentos não sabiam distinguir quais eram os 

seus desejos e suas possibilidades de realização e quais pertenciam aos outros, sua família e 

demais agentes de influências. Sobre a indiferenciação, Jones (2005) argumenta que a 

situação de dependência prolongada dos pais, material ou emocional, associada com a 

redução da oferta de oportunidades, reduz o poder que os jovens possuem de fazerem escolhas 

sobre suas vidas. Argumenta que as decisões sofrem influências de fatores estruturais como 

também da “dependência que apresentam por recursos que constituem o capital social, 

cultural e econômico sobre os quais não têm controle” (ibidem, p. 3), 

A análise dos percursos profissionais dos jovens marcados por incertezas sugere que,  

 
Devido à crescente complexidade social, tornou-se objetivamente mais difícil 
orientar a própria vida de acordo com expectativas padronizadas no sentido de 
uma biografia normal. Para os jovens, a contínua adesão a tal corroída norma 
produz conseqüências particularmente infelizes. (REITER, 2003, p. 275)  
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A experiência com os jovens universitários permite observar que há uma contínua 

tentativa de adesão a uma norma, que se faz de reminiscências. Contudo, observa-se que, 

diferentemente de outrora, a adesão à norma nada garante, em termos de resultados concretos 

e futuros. As conseqüências são de fato particularmente infelizes e entre elas vêm se 

destacando aqui as incertezas em diversos níveis e setores, ativadas ou potencializadas por 

atravessamentos envolvendo o sistema educacional, o mercado de trabalho, a mídia e a 

família. Obviamente, não se pretende aqui a glorificação das incertezas ou a opção pela sua 

manutenção como um estilo de vida dos jovens contemporâneos. Ao contrário disso, como foi 

visto até aqui, busca-se localizar a escolha profissional num complexo entrecruzamento de 

forças e atravessamentos e apreende-la a partir das expressões de incertezas dos jovens nesse 

momento.  

Como o tempo e o espaço do se tornar produtivo hoje se encontram permeados em 

incertezas, no lugar dos percursos tradicionais, agora abolidos ou reconfigurados junto com as 

supostas identidades únicas e coerentes, se fortalece o tráfego cada vez mais intenso de 

trajetórias permanentemente construídas e desconstruídas por e dentro de um mesmo sujeito. 

Na visão de Mansano (2003), para além de todos os determinantes macrossociais que afetam e 

restringem os processos de escolhas profissionais e desembocam em indecisões biográficas, 

não se pode negar a “condição desejante da vida humana, sujeita à ação das mais diferentes 

forças [que], dessa forma, mantém-se sempre em aberto para novas composições” (ibidem, p. 

24).  

Embora não se negue a força das determinantes macrossociais e tampouco a 

necessidade de o jovem fazer escolhas e definir um curso para sua vida pessoal e profissional, 

coadunando desejos próprios e expectativas alheias, a transformação do desejo e, 

conseqüentemente, das próprias escolhas realizadas é inerente à condição humana. Para 
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Mansano (ibidem, p. 25), “nessa construção estão os fluxos de desejo, que dão sustentação 

aos processos de criação, portanto de experimentação da vida em seu devir”. 

Dessa forma, a construção comporta e acolhe possíveis perdas de interesse e sentido 

profissional, além da própria efemeridade das escolhas em face dos cenários cambiantes e da 

reconstrução contínua da trajetória a cada vivência profissional e/ou expectativa frustrada. 

Nesta perspectiva, não se trata apenas das escolhas serem e permanecerem abertas, mas da 

própria construção da profissão se fazer como um projeto em aberto, resultando em diferentes 

cartografias. 

A idéia das trajetórias juvenis comportarem projetos em aberto é compartilhada por 

outros autores como Castel (1998), Pais (2001), Casal (2002), Lecarddi (2005b), Lásen 

(2000), Gilberto Velho (1999), Boaventura Santos (1997), que para benefício deste estudo 

contribuem para elucidar a indecisão dos jovens quanto às escolhas profissionais. A indecisão 

aponta não apenas para a ausência de linearidade e previsibilidade nos processos de inserção, 

mas também traz para a pauta as singularidades dos indivíduos, notadamente das formas de 

eles se relacionarem com o devir. Junto com novas formas de socialização e configurações 

para as trajetórias da educação para o trabalho, emergem distintas possibilidades dos jovens 

lidarem com o futuro. 

 Neste caso o devir é encarado como um futuro complexo que, diferentemente de tudo 

que já vivenciaram até hoje, apenas chegará ou terá grande possibilidade de chegar na 

dependência de algumas implicações, de escolhas e decisões realizadas no presente.  

Para Leccardi (1999, 2005a), a “incerteza biográfica”, característica da condição em 

que vivem os jovens contemporâneos, significa uma “grande dificuldade – às vezes uma 

recusa, às vezes uma inabilidade – para se projetar no futuro através de decisões feitas no 

presente” (2005a, p. 139). Em face dessa dificuldade, recusa ou inabilidade, os jovens vêm 
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desenvolvendo uma série de estratégias para driblar ou lidar com as dificuldades que 

circundam a inserção profissional e a construção de um projeto futuro. A tendência pelo 

projeto em regime aberto é uma delas, e a análise e a reflexão destas estratégias, bem como da 

forma de sua estruturação e implementação na dimensão temporal serão objeto do quarto 

capítulo.  
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4  NOVAS SEMÂNTICAS BIOGRÁFICAS 

Nas análises realizadas preponderou o enfoque sobre os novos contornos das trajetórias 

juvenis em meio à indeterminação, fragmentação e incerteza, assim como a ênfase no caráter 

multidimensional das forças que atuam sobre as escolhas dos jovens, notadamente quanto ao 

desenvolvimento de uma atividade profissional. Até aqui, o estudo procurou investigar como 

as trajetórias dos jovens contemporâneos estão se desenvolvendo, isto é, os modos e as 

formas por meio dos quais as biografias juvenis estão sendo definidas em face da incerteza e 

da falta de continuidade. Foram analisadas algumas das principais forças que atravessam e 

influenciam os percursos biográficos desses sujeitos, notadamente a escola, o mercado de 

trabalho, a família e a mídia.  

Os jovens observados neste estudo vêem interrompida a idéia da vida como algo 

seqüencial e previsível. Muitas vezes as suas falas explicitam que a visão de futuro 

profissional se encontra ausente ou comprometida, posto que, por um lado, as ações no 

presente não apontam para qualquer tipo de retorno assegurado no futuro e, por outro, esses 

sujeitos afirmam “não saber” os próprios desejos e escolhas e demonstram uma incerteza 

quanto à permanência de um querer realizar ou ser no longo prazo. 

A análise das formas como os jovens em fase final de graduação se relacionam com a 

inserção profissional implicou, como visto, no exame das perspectivas de posicionamento 

dos sujeitos em relação às possibilidades de condução de suas vidas. Diante da incerteza e da 

falta de continuidade entre etapas da vida antes entendidas como encadeadas, as relações dos 

jovens com a inserção profissional e, dessa forma, com o futuro profissional que almejam ou 

podem almejar, se inscrevem hoje sob o signo de novas relações com a instância temporal.  

Nas várias pesquisas analisadas, os percursos dos jovens contemporâneos foram 

descritos como partilhando de um mesmo denominador: as dificuldades em estabelecer uma 
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perspectiva de tempo estável e orientada para o futuro. Ficou evidente que importantes 

condições de permanência vêm se alterando. Para boa parte dos jovens, as trajetórias 

profissionais deixaram de se fazer de maneira pré-programada. Como foi visto no capítulo 

anterior, a trajetória da vida organizada em torno do tempo orientado pelo sistema de 

empregos - com uma nítida divisão em três estágios da vida: uma fase de preparação para o 

trabalho, uma de atividade econômica e outra de aposentadoria (KOHLI, 1986) – não mais se 

verifica como modelo de trajetórias. As narrativas biográficas parecem orientadas por um 

tempo próprio e cada vez mais fragmentadas em “episódios”, cada qual tem seu próprio 

passado e futuro, limitados em variedade e profundidade (BAUMAN, 1998).  

Além de evidenciarem as mudanças significativas no modo de produção capitalista 

discutidas ao longo do estudo, os percursos biográficos dos jovens de hoje refletem também 

as transformações nas características do tempo social, na maneira como o tempo é 

experimentado, construído e valorizado na e pela sociedade contemporânea. Para Leccardi 

(1999), 

Estas novas características de tempo social e suas reflexões na construção de 
uma biografia reverberam diretamente na condição de juventude. Por 
definição, juventude tem uma conexão dual com a dimensão de tempo não só 
porque é ‘limitado’, destinado, inevitavelmente, a chegar a uma conclusão, 
mas também porque os jovens são questionados pela sociedade para delinear 
o curso do próprio tempo biográfico deles, construir uma relação significante, 
com o tempo social. (ibidem, p. 124) 
 

As reverberações das novas características do tempo social sobre os jovens se fazem 

sentir especialmente quando são questionados por diferentes instituições sobre como 

pretendem delinear o curso do próprio tempo biográfico. Nas falas dos jovens reportadas e 

analisadas no primeiro capítulo deste estudo foi possível perceber de diferentes maneiras que 

o fim da graduação coincidia com a pergunta do que se pretende fazer da vida. O exemplo 

abaixo é bastante ilustrativo dessas situações: 
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E pelo jeito, agora que estou me formando tenho que pensar mais ainda. Lá 
em casa já falaram que eles vão segurar tudo até a formatura e depois é 
comigo mesmo. Só que o emprego agora não está fácil, não vem mais 
naquela seqüência. Não tem mais nada, que eu saiba, que venha depois. (D. 
R., 24, M) 
 

Diante da perda da ancoragem das trajetórias em formas institucionalizadas, de sua 

fragmentação em episódios descontínuos27, verifica-se um progressivo esmorecimento das 

conexões entre o futuro e o planejamento dos cursos de ação que o constroem. Sendo o 

planejamento uma dimensão importante na construção da biografia (LECCARDI, 2006), cabe 

analisar e questionar a relevância, o lugar e as circunstâncias de um projeto profissional na 

construção da inserção profissional dos jovens. Dessa forma, são os principais objetivos do 

presente capítulo examinar, a partir dos impactos das novas relações temporais sobre os 

jovens, as condições e a validade da construção de um projeto para o futuro, assim como as 

diferentes estratégias dos jovens contemporâneos para lidar com a incerteza em suas 

biografias, dentre elas a construção do projeto.  

 
4. 1 - Tempo e projeto 
 

Os períodos conturbados são uma vantagem inesperada para os “fazedores de 
projetos” (...) se é absurdo pretender predizer o futuro, é possível, contudo, 
desenhar eventualidades que o comprometerão num sentido diferente das 
opções que forem feitas (ou, ao contrário, que não forem feitas). (CASTEL, 
1998, p. 560) 

 
A ação de projetar implica - ao mesmo em que se implica - na idéia de futuro, 
de um futuro qualquer que seja, o que não significa um futuro qualquer. 

 
 

O termo projeto como é hoje reconhecido surgiu em meados do século XX e sofreu 

atualizações ao longo de sua história. A função de significar intenção, objetivo, planejamento 

e programa fundou-se modernamente em um época em que a idéia de projeto tentava 
                                                 
27 As falas dos jovens pesquisados em muitos momentos trouxeram evidências dessa fragmentação e perda de 
continuidade, como a seguir: “É interessante porque depois da pré-escola, veio direto o ensino fundamental e 
ninguém me perguntou se eu queria continuar estudando (risos). Mas, sério, ninguém perguntou se eu queria 
mudar de colégio, apenas me mudaram. Depois para o ensino médio, aconteceu a mesma coisa, tudo numa linha, 
em série. De repente, para tudo, corta essa seqüência, e agora vem a tal coisa do ‘qual o curso você vai fazer’? ‘ 
Qual a sua futura profissão?  Agora tem que pensar meu camarada!” (D. R., 24, M). 
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corresponder às preocupações e expectativas do tempo técnico. O projeto se oferecia então 

como recurso não apenas para reorganizar o passado, mas também para antecipar 

racionalmente o futuro. Daí a importância, como reconhece Boutinet (2002), de se analisar e 

questionar o lugar do projeto na vida individual e social à luz da forma como os indivíduos e 

os coletivos se relacionam com o tempo.  

Em sentido moderno, a ação do planejamento era central para a relação que os sujeitos 

estabeleciam com o devir. A idéia de se ter um plano se confundia com a própria formação da 

identidade moderna, como um princípio organizador (edificador das biografias). Na visão de 

Bergmann (1981), pela ação de planejar, o futuro se ligava ao presente, como se antecipado 

por ele. O futuro, como uma externalidade, emprestava sentido à história, ao mesmo tempo 

em que cadenciava o ritmo de vida dos sujeitos, apontando a direção dos caminhos a serem 

seguidos (ibidem, p. 243).  

Dentro desse esquema, o tempo, segundo Sennett (2006), era “de longo prazo, 

cumulativo e sobretudo previsível” (ibidem, p. 29). No mundo do trabalho, o tempo 

biográfico encontrava-se escandido nas etapas de uma carreira ou de um percurso na 

realização de determinada atividade produtiva, que geralmente correspondiam a certa 

quantidade de riquezas acumuladas. Na visão de Sennett, a vida na organização burocrática 

moderna regia-se por um modelo normativo de “como as coisas deveriam acontecer” e seu 

tempo racionalizado e previsível permitia que “os indivíduos encarassem suas vidas como 

narrativas” (ibidem, p. 29, grifo nosso).  

Para Sennett, no movimento narrativo os indivíduos conectam os acontecimentos 

projetados no tempo e a experiência acumulada; dessa forma, conseguem interpretar sua 

experiência ao longo do tempo e dar-lhe um sentido, um significado existencial. Sendo o 

trabalho a principal modalidade moderna de inclusão social dos indivíduos (BAUMAN, 
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1998), para os sujeitos produtivos o trabalho se oferecia, então, como fio condutor na tessitura 

das experiências ao longo do tempo; a continuidade do trabalho ajudava a conectar as 

experiências, fornecendo ao indivíduo um sentimento de permanência e constância sobre si 

mesmo e o mundo. 

Na visão de Sennett (2006), a estrutura piramidal hierárquica das organizações 

modernas contribuía para unificar o tempo em torno de “identidades relativamente claras e 

estáveis, o que era importante para o senso de identidade dos trabalhadores” (ibidem, p. 71). 

Isso afetava de maneira substancial o processo de formação do indivíduo para a vida, a 

Bildung, pois se estabelecia um campo de possibilidades e referenciais bem definidos e 

estáveis, em relação aos quais o indivíduo conseguia entender a si mesmo e suas emoções, 

relacionando-se com o devir por meio de um projeto que encontrava ancoragem institucional. 

Metáfora comum para apreender e imaginar o devir numa organização moderna é a da escada: 

“é possível subir, descer ou permanecer estagnado, mas haverá sempre um degrau onde 

pisar” (ibidem, p. 30, grifo nosso).  

No mundo da vida, o tempo linear e previsível do trabalho, escandido nos estágios de 

preparação para o trabalho, de atividade econômica e de aposentadoria (KOHLI, 1986), se 

sobrepunha a etapas como a infância, a juventude, a vida adulta. Nesse tempo, o percurso era 

apreendido como o espaço/tempo para onde as diferentes etapas deveriam se organizar em 

movimentos contínuos e lineares. A transição – a mudança ou o ultrapassamento definitivo de 

status, referenciado em eventos balizadores, como a conclusão dos estudos e a constituição de 

família própria – passou a servir como modelo normativo para a construção das trajetórias 

(MÖRCH, 2003). 

Nessa perspectiva, o plano da vida pessoal ou profissional figurava como um guia 

metodológico para alcançar objetivos e metas pré-determinados, ancorados em um cenário 
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previsível e com garantias. A partir de conhecimentos e informações disponíveis, o indivíduo 

conseguia fazer previsões minimamente razoáveis e acuradas sobre o futuro, que 

possibilitavam definir e desenvolver os cursos de ação para atingir tais fins. 

No tempo linear, o futuro passou ao controle do domínio humano, livre de influências 

divinas ou naturais. A idéia de um plano divino para o futuro cedeu lugar a de um devir 

ligado, por um duplo fio, às escolhas e às decisões do presente (LECCARDI, 2005b). Dentro 

da filosofia iluminista, que influenciou os esquemas culturais da modernidade, o futuro 

“abriu-se” ao controle e ao planejamento, e o plano de vida tornou-se o princípio organizador 

das biografias (BERGER, 1977).    

Em concordância com o profundo otimismo da ideologia do progresso, uma 
ideologia que permeou de modo maciço a vida do Ocidente de meados do 
século XVIII a meados, aproximadamente, do século XX, o controle sobre o 
futuro foi dado como evidente. O tempo aberto e irreversível do futuro 
avança, sem incertezas, na direção de um indiscutível melhoramento. 
(LECCARDI, 2005b, p. 42) 

Diante da supremacia da idéia de futuro o presente passou a ter valor meramente 

instrumental, como o caminho que leva à sua construção, ficando esta tarefa inteiramente a 

cargo das ações dos sujeitos não apenas no sentido de construir o futuro, mas também de 

planejá-lo (GOUREVITCH, 1975). Absorvido e propalado pela burguesia, em boa parte 

influenciada pelo protestantismo, o plano de vida exigia para sua consecução que as ações 

cotidianas se ativessem ao tempo como algo que devia ser economizado, investido, 

multiplicado, de forma análoga ao que deveria ser feito com o dinheiro.  

Dentro da matriz cultural protestante esquadrinhada por Weber, a consecução do plano 

de vida exigia dos indivíduos autocontrole, conduta metódica de vida, aceitação e, 

especialmente, a adoção de um padrão de satisfação que concebe e suporta o seu adiamento. 

Para Sennett (2006), especialmente no mundo das relações produtivas, o que impulsionava a 

máquina do tempo moderna era a gratificação postergada, essencial na construção weberiana 
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da ética protestante. O indivíduo se imputava uma autodisciplina no trabalho, suportando as 

adversidades na expectativa da recompensa que viria ao final da etapa ou do percurso, fosse 

ela uma promoção ou uma aposentadoria. O futuro, nesse sentido, vinha naturalmente como 

etapa conseguinte ao presente, como retorno certo ao investimento realizado durante toda a 

vida; o presente cumpria função instrumental, operatória, sendo seu tempo sacrificado, as 

satisfações do agora renunciadas em nome dos benefícios do futuro. Para Leccardi (2005b), 

esse mecanismo era fundamental nos processos modernos de socialização e ele  

coincidia com a visão que se tinha da juventude como período de preparação 
para a vida adulta. Dessa forma se coadunava com a idéia de viver o presente 
em função do futuro, ou seja, com um “tempo de espera ativa” para a transição 
da vida adulta. (ibidem, p. 35)  

 

O projeto apresenta-se então como um dos códigos culturais para se entender como se 

estruturam as relações dos sujeitos como o tempo, tanto no terreno do operacional, quanto no 

do existencial, seguindo uma leitura de Boutinet (2002). Para o autor, no caso da dimensão 

operacional, o projeto figura como um imperativo racionalizante para assegurar as intenções 

de antecipação e ação quanto ao futuro. Na esfera existencial, tem a finalidade de levar o 

sujeito a se questionar sobre o sentido de suas trajetórias individuais e as coletivas.  

Uma derivação racionalizante, que permitiu a lenta afirmação das condutas de 
antecipação sempre preocupadas em melhor dominar o futuro, e uma 
derivação mais existencial, feita de interrogação sobre o sentido de uma 
evolução individual e coletiva e o tipo de finalidade que encarna, exprimindo 
por aí a pesquisa inquieta de um ideal inacessível. (ibidem, p. 24) 

 

Para Boutinet a função “antecipatória” tem, em linhas gerais, a intenção de colocar o 

sujeito na posição privilegiada de apreender e controlar diferentes dimensões do presente 

fugidio, assim como de explorar o futuro para prever, controlar e ordenar os seus movimentos. 

A função antecipatória do projeto é também observada por Giddens (2002) e ela se manifesta 

no esforço projetivo dos indivíduos, fundamentado na relação que estabelecem com a 
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instância temporal, de colonização do futuro, traduzido no deslocamento do tempo futuro para 

o presente. Tal movimento implica a antecipação cognitiva do que poderá ser o futuro, na 

medida em que determinadas circunstâncias se verifiquem. Tais circunstâncias, embora 

ancoradas “externamente”, apresentam-se, sobretudo, como fruto de escolhas e decisões 

tomadas, assim como de ações empreendidas no “aqui e agora” em que se vive, tanto no plano 

pessoal quanto no social. Ter um plano para o futuro implica, nesse caso, que o indivíduo 

tenha a sensação de que possa controlar os cursos de ação e, assim, realizar o que pretende. 

Sob essa perspectiva o futuro é percebido como um espaço de possibilidades construído 

no presente. Sobre este espaço a realidade parece se instalar em movimentos intencionais na 

busca da realização dos objetivos e propósitos. A ação de planejar dessa forma passa a 

significar invadir ou colonizar o futuro, com o esforço de clarificar e prever o desenrolar dos 

acontecimentos, das relações e dos recursos. Para Giddens et al (1997), um planejamento 

estratégico da vida permitiria a simulação de possibilidades e riscos (críticos) que os sujeitos 

enfrentarão posteriormente, em decorrência de determinada decisão tomada no presente. A 

capacidade de apropriação e representação do futuro a ser planejado passa então a depender 

da adoção de “uma abordagem reflexiva sobre as coisas e os acontecimentos do mundo e 

sobre assuntos da nossa intimidade”, entendendo-se a reflexividade, como o fazem Giddens 

(1991), Beck (2000) e Lash (1997), como a capacidade de os indivíduos e os grupos 

aplicarem o conhecimento sobre si próprios e o mundo exterior de uma forma crítica a eles 

próprios e às circunstâncias que os rodeiam. 

 

4.1.1 - Crise do modelo temporal: O futuro não tem futuro 

Entretanto, as profundas transformações sociais, econômicas, políticas e tecnológicas do 

contemporâneo, como as discutidas nos primeiros capítulos vêm colocando em cheque o 
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modelo temporal linear e previsível, em que passado, presente e futuro encadeiam-se como as 

etapas da vida em uma “biografia normal”. Cada vez menos as trajetórias profissionais se 

encaixam e se cadenciam no tempo escandido em etapas bem definidas e encadeadas do 

modelo industrial moderno: aprendizagem, escolaridade, casamento, vida profissional 

contínua, aposentadoria. Para Castel (1998, p. 572), a situação de crise experimentada hoje, 

com o desencadeamento dos ciclos de vida, é indício de profundas transformações culturais 

que, tendo perturbado a organização social do tempo, flexibilizaram as normas reguladoras 

dos papéis familiares e sociais que ordenam os processos de integração dos indivíduos e, 

dessa forma, afetaram sobremaneira os processos de socialização da juventude.  

As inúmeras transformações em curso – como o intenso avanço das tecnologias de 

informação e comunicação, a crise do modelo temporal industrial, a flexibilização das 

relações de produção e dos papéis sociais, a crescente hegemonia da cultura de consumo 

(SENNETT, 2006; CASTELLS, 1999; CASTEL, 1998; GIDDENS, 1991) – parecem gerar 

como resultado comum a incerteza, e especialmente a incerteza quanto ao futuro. Diante da 

erosão (e diversificação capitalística) dos modelos referenciais, do enfraquecimento ou 

desaparecimento das garantias que asseguravam as conexões (reais ou simbólicas) entre os 

intervalos de tempo (como o presente e o futuro) e os acontecimentos (LÁSEN, 2001), o 

futuro aparece como algo nebuloso, difícil de ser apreendido e planejado.  

No caso dos jovens, esta condição de juventude parece agora um período que não tem 

fim, as etapas da vida que organizam o tempo biográfico perderam suas conexões internas e 

ancoragens externas, o fim da graduação não desemboca mais em uma vaga no mercado de 

trabalho, uma vaga numa organização não aponta mais para carreiras estáveis e percursos 

duradouros na prestação de serviços. Essas são evidências de que importantes condições de 

permanência se alteraram no contemporâneo, exprimindo-se socialmente numa crise do 
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futuro. O futuro aparece agora como algo indeterminado e indeterminável (Beck, 2000). Nas 

palavras de Boaventura Santos,  

o futuro já não é o que era, diz um graffitto numa rua de Buenos Aires. O 
futuro prometido pela modernidade não tem, de fato, futuro. (...) Com isso 
assume-se que estamos a entrar numa fase de crise paradigmática e, portanto, 
de transição entre paradigmas epistemológicos, sociais, políticos e culturais. 
(1997, p. 322) 

 
Quando o futuro foge ao controle do homem e da destreza dos seus cálculos 

probabilísticos, interrompe-se frontalmente a marcha de “colonização do futuro” no âmbito 

das construções biográficas. Para Pais (2003), o futuro parece agora “sem futuro”, enquanto 

paradoxalmente as instituições seguem preparando os jovens para o futuro, sem se dar conta 

que ele se constrói regido pelo princípio da incerteza. 

Se o futuro se torna indeterminado e indeterminável, passa a ser governado pelo risco 

(BECK, 2000). Uma leitura de Giddens (2002) permite observar que a descontinuidade da 

experiência temporal acentua o elemento de risco nas biografias juvenis, comprometendo as 

possibilidades de construção de um projeto, já que o indivíduo inseguro tem afetado o seu 

sentimento consistente de continuidade biográfica. O tipo de afetamento pode se manifestar 

em diferentes nuances, mas destaca-se aqui algo que é possível de ser observado neste estudo: 

os sujeitos encontram-se em um ambiente exterior em permanente mudança e se mostram 

preocupados e receosos com os riscos que as mudanças acarretam para a sua existência, 

resultando, entre outras conseqüências, na paralisia em termos de ação prática. 

O desenvolvimento tecnológico e a intensa automação dos processos produtivos se 

apresentam como importantes forças geradoras de mudanças sociais e, concomitantemente, de 

riscos e descontinuidades nas biografias. Em uma cultura que atribui à mudança um valor 

muito importante, o movimento contínuo e cada vez mais acelerado de atualização das 

tecnologias adotadas parece ter encurtado a validade das capacitações dos sujeitos produtivos. 

Como observa Sennett (2006, p. 91), “quando adquirimos uma capacitação, não significa que 
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dispomos de um bem durável”. À obsolescência programada de produtos e serviços (e 

simultaneamente das tecnologias embutidas) corresponde a obsolescência das capacitações 

necessárias para produzi-los, realizá-los, consumi-los, operá-los.  

Na visão de Sennett, o sujeito produtivo contemporâneo vive perseguido pelo “fantasma 

da inutilidade”, com medo de que os conhecimentos e as competências que possui se tornem 

inúteis diante das permanentes mudanças tecnológicas e sociais. Para ele, isso afeta 

sobremaneira os profissionais “mais velhos”, já que para as empresas parece mais vantajoso 

contratar jovens com capacitações mais atualizadas e menos vícios do que recapacitar seus 

funcionários mais antigos (2006, p. 92-93). No caso dos jovens, não há, entretanto, o que 

comemorar, pois isso não se reverte diretamente em um benefício para eles, em termos de 

remunerações ou de garantias. Como vimos no capítulo anterior, diante da incerteza e da 

imprevisibilidade do futuro, os jovens se “pré-ocupam” demasiadamente com a aquisição de 

capacitações (MANSANO, 2003), sobretudo através da formação institucionalizada 

(atividades complementares, graduações, pós-graduações, especializações, etc.).  

Mesmo que funcione como um engodo ou uma “fuga para frente” diante de um mercado 

de trabalho em contração (GUERREIRO E ABRANTES, 2004), o consumo de capacitações 

pelos jovens pode também ser interpretado em função da pressão constante que as mudanças 

tecnológicas impõem, como uma forma de se manterem “em sintonia” com as práticas do 

mercado mesmo quando este não consegue absorvê-los. Nos casos dos jovens universitários, 

que são os sujeitos deste estudo, pode ser também indício do nível de (des)atualização da 

formação recebida, sugerindo nesse caso que o próprio sistema educacional não está 

conseguindo acompanhar o ritmo acelerado imposto pelo desenvolvimento tecnológico, 

oferecendo capacitações já desatualizadas, o que está bastante próximo da realidade, como 

apontado no capítulo anterior.  
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A aceleração do tempo tecnológico incide, claramente, sobre o tempo da vida e a 

maneira de se lidar com ele. Por um lado, tem-se a sensação de que aumentou a quantidade de 

ações possíveis de se realizar num determinado tempo fixo; concomitantemente, o tempo 

parece que se contrai, se escasseia diante do aumento de coisas a preenchê-lo. O tempo torna-

se assim uma fonte de valor (CASTELLS, 1999), fazendo com que se intensifique a pressão 

sobre o indivíduo no sentido da racionalização do seu uso. Isso, contudo, implica que o 

indivíduo se impute uma autodisciplina, direcionando estrategicamente o curso de suas ações 

(e o uso do tempo) conforme objetivos pré-determinados para o futuro. A obtenção da 

autodisciplina que requer este processo, entretanto, parece cada vez mais difícil diante da 

erosão do modelo temporal industrial e da própria ética protestante (SENNETT, 2006). 

Em suas pesquisas com jovens milaneses, Leccardi (2005b) constatou que o 

descompasso entre o tempo tecnológico acelerado e o tempo individual mais lento esteve por 

vezes correlacionado com a impossibilidade de o indivíduo ter uma atitude positiva em 

relação ao tempo. Para Lásen (2001), que pesquisou os jovens madrilenhos e parisienses, esse 

tipo de atitude, como um mal-estar ou um estresse, se apresentou como conseqüência 

indesejada da dificuldade de cooptar com uma divisão quantitativa e racional do tempo, como 

a imposta pelo “tempo organizado, arbitrário e arrítmico” do trabalho (ibidem, p. 71), a qual 

exige do indivíduo a autodisciplina temporal.  

Ao olhar de Lásen, os jovens percebem a autodisciplina como angustiante e contrária 

aos ritmos naturais de cada um; a maioria deles reconhece não praticá-la e internalizá-la, 

revelando-se “distraído, disperso, desorganizado ou desastroso” e mesmo “preguiçosos ou 

vagos” quanto ao uso do tempo (ibidem, p. 69). A exemplo do que acontece com os jovens 

pesquisados neste estudo, os sujeitos entrevistados por Lásen “declaram-se incapazes” de 
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programar o tempo – em função dos “traços de personalidade que não pretendem mudar” ou 

por questões práticas como a inabilidade de planejar o futuro num cenário cambiante. 

Nessa perspectiva, o planejamento passa a ser encarado como um conjunto de 

procedimentos administrativos para a organização do tempo na tentativa de ajustá-lo e 

sincronizá-lo com o tempo das instituições – como o da universidade ou o da empresa.  

Contudo, como imperativo racionalizante que busca antecipar o futuro, o projeto parece se 

esvair, já que, como observa Lásen (2001, p.91), a antecipação pressupõe que as conexões 

entre os acontecimentos e os intervalos de tempo sejam mantidas, o que não ocorre diante do 

descompasso entre os tempos tecnológico e individual e da falta de garantias quanto ao futuro. 

Em sua pesquisa, Lásen observou que a idéia de um “plano de carreira”, que evocaria uma 

percepção do planejamento para além de um conjunto de procedimentos administrativos para 

a organização do tempo, foi mais consistente entre jovens que já trabalhavam e, com isso, 

conseguiram atingir maior “sucesso” na fusão entre a temporalidade individual e a da 

empresa. 

Em outra perspectiva, Lásen observa que, embora pareçam rechaçar a organização do 

tempo em função da ordem temporal do mundo do trabalho que percebem como coercitiva e 

limitante à sua sociabilidade e disponibilidade, os jovens se mostram bastante hábeis para 

organizar o tempo das ações cotidianas, especialmente o tempo livre. Segundo Lásen, os 

jovens demonstram-se detalhistas quanto ao planejamento do tempo investido em 

determinados aspectos da vida diária como: falar ao telefone, escrever cartas, beber com 

amigos depois do trabalho ou faculdade, passear, ter cuidados com o corpo e a saúde, etc. A 

insubordinação desse tempo a tal ordem coercitiva faz com que os momentos sejam muito 

valorizados pelos jovens, pois “constituem em toda a sua aparente insignificância maneiras de 

se arraigar ao presente e de apropriar-se do devir” (2001, p. 97). 
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Entre os jovens observados neste estudo, a atenção à programação de eventos do mesmo 

gênero também se verifica. Muitos dos indivíduos manifestam a intenção de se dedicar a ou 

“voltar a fazer” alguma atividade (como um resgate de algum prazer que foi sacrificado em 

função da subordinação desse tempo à temporalidade da ordem social), como nadar, dançar, 

cantar. Em muitos casos, dar continuidade ou resgatar essas atividades significa “ter um 

tempo para cuidar de si”, ter um tipo de prazer privado, que não é previsto, institucionalizado, 

não consta de uma hipotética grade de obrigações. 

Se, como analisado até aqui, por um lado a aceleração do tempo do mundo da produção 

afeta a forma como os jovens se relacionam com o tempo e o devir, outros afetamentos se 

revelam quando esse fenômeno é observado sob o pano de fundo da cultura de consumo e da 

imensa expansão do capitalismo sobre praticamente todas as dimensões da vida material e 

simbólica. O sujeito contemporâneo parece ter a sensação de que se multiplicaram e 

diversificaram os percursos potenciais a serem realizados.  

Há uma oferta crescente de opções de escolhas sempre em renovação (por exemplo, 

identidades, estilos de vida, produtos e serviços) e é intensa a ênfase na necessidade mesma de 

fazer essas escolhas. Nessa perspectiva, a indeterminação do futuro se oferece como 

multiplicidade de possibilidades; o futuro, como o que vai resultar do tempo na perspectiva de 

seu uso, parece cheio de potência, mobilizando o desejo, mas sugerindo um horizonte de 

possibilidades para além das capacidades que os indivíduos realmente têm. Como estudar 

todos os idiomas e cursos, aprender todas as novas tecnologias, fazer todos os estágios e 

intercâmbios, as especializações, etc? Na visão de Sennett (2006, p. 142), a ideologia da 

potência mobiliza o desejo divorciando-se da prática, encorajando os sujeitos a não limitarem 

o querer àquilo que podem fazer. 
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Entre muitos dos jovens pesquisados neste estudo, o “não saber o que fazer” se 

apresentou como resultado das inúmeras possibilidades que os sujeitos imaginavam ter. No 

contexto do planejamento, planos A, B e C, pareciam se multiplicar e, nos discursos dos 

sujeitos, a multiplicidade de planos aparecia potencializada pela elasticidade dos verbos na 

condicional, manifestando desejos potenciais que não sobreviveriam ao questionamento de 

como poderiam ser implementados, isto é, convertidos em ação. Esse desejar confuso por si 

configura uma zona de tensão para os jovens. A dificuldade de escolher e decidir por algo tem 

como afluente a dúvida de que, uma vez decidido, não consigam lidar com o que foi preterido. 

O que fica de fora é como se fantasmagoricamente retornasse na figura de possibilidades que 

não foram contempladas. E, ao final, a intenção de realizarem um futuro projeto é posta em 

questão uma vez que não traz consigo qualquer garantia. Dessa forma, numa cadeia de 

justificativas que se retroalimentam e auto-potencializam, o planejamento passa a ser 

apreendido como uma equação negativa.  

Leccardi (2005a) em suas pesquisas observou que a contradição entre a pluralidade de 

possibilidades e oportunidades e a capacidade individual de apreendê-las e aproveitá-las 

muitas vezes pareceu intensificar a indeterminação quanto ao futuro em termos de objetivos e 

metas – e o mesmo se verificou entre os jovens pesquisados. Sob o olhar de Leccardi, diante 

dessa impossibilidade o indivíduo se vê “subjugado por um número incontrolável de cursos 

potenciais de ação dentro dos quais é impossível traçar um itinerário, mas com o qual tem que 

se lidar diariamente” (2005a, p. 140). Contudo, como observa Giddens (2002), 

falar em multiplicidade de escolhas não é o mesmo que supor que todas as 
escolhas estão abertas para todos, ou que as pessoas tomam todas as decisões 
sobre as opções com pleno conhecimento da gama de alternativas possíveis. 
(ibidem, p. 80) 

 

Quando se reduzem as possibilidades concretas de cooptar com a velocidade das 

mudanças e realizar toda a potência que o futuro oferece, o indivíduo se vê invadido por “um 
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sentimento de inadequação pessoal, uma intranqüilidade gerada pelo vazio entre o que é real e 

o que é possível”, nas palavras de Leccardi (2005a, p. 140). Para Lásen (2001), somada à 

velocidade das mudanças, que inutiliza previsões, experiências e valores, “a multiplicidade de 

possibilidades que são oferecidas, de informações, de desejos dificulta a escolha e aumenta a 

angústia do fracasso e do erro” (ibidem, p. 101).  

Para lidar com o risco da inadequação, Sennett (2006) argumenta que a cultura 

recomenda a entrega, o cortar laços e manter-se aberto às possibilidades, abrindo mão das 

experiências passadas (a história, os valores, os hábitos, as capacitações, as relações). Dessa 

forma, o indivíduo mantém-se livre e flexível para constante adaptação e reinvenção, apto a 

lidar com um futuro incerto. Como observa Leccardi, em concordância com a reflexão de 

Bauman, “a pessoa tem que ser móvel, pronta para colher oportunidades, rápido em se 

apropriar das novas possibilidades assim que elas surjam, mas também hábil em abandoná-las 

se outras mais frutíferas aparecerem no horizonte” (2005a, p. 140).  

 

4.1.2 – Sujeito flexível e livre do passado 

Essas recomendações, contudo, encerram seu próprio conjunto de problemas. Abrir mão 

das experiências e relações do passado implica, de certa forma, descartar o passado como 

fonte de referência, como se o inutilizasse para o uso. Contudo, as trajetórias individuais e 

coletivas são compostas por arranjos multifacetados de experiências que fazem parte da 

memória individual e social, ficando sujeitas a evocações, interpretações e atualizações de 

acordo com vivências presentes.  

Para Hobsbawm (1996), a memória social é relevante na elaboração do passado, ao 

recriar acontecimentos pela troca de experiências; já Connerton (1993) ressalta sua 

importância na incessante obra de recriação do mundo pelos homens. Para esse autor, a 
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apreensão do mundo presente se faz pela ligação a acontecimentos e questões passados que, 

conforme selecionados e abordados, acabam definindo a forma como o presente será vivido.  

Em sua análise das inúmeras transformações que marcaram o século XX, Hobsbawn 

(1996) reconheceu como um dos fenômenos mais nefastos do contemporâneo a progressiva 

erosão dos mecanismos sociais de vinculação entre as experiências das gerações atuais e as 

das gerações passadas. Em sua avaliação, os velhos e os novos programas e ideologias para 

lidar com os problemas humanos aparentemente fracassaram, levando a uma situação de crise 

das crenças e dos pressupostos do projeto moderno e à “desintegração dos velhos padrões de 

relacionamento social e humano” (ibidem, p. 24); as transformações nas fronteiras entre o 

público e o privado introduziam dificuldades na incorporação dos acontecimentos públicos 

(história e memória social) na tessitura das vidas privadas, intensificando uma sensação de 

desenraizamento do presente em relação ao passado. Para ele,  

no fim deste século [XX], pela primeira vez, tornou-se possível ver como pode 
ser um mundo em que o passado, inclusive o passado no presente, perdeu seu 
papel, em que os velhos mapas e cartas que guiavam os seres humanos pela 
vida individual e coletiva não mais representam a paisagem na qual nos 
movemos, no mar em que navegamos. Em que não sabemos aonde nos leva, 
ou mesmo aonde deve levar-nos, nossa viagem. (ibidem, p. 25) 
 

Na leitura desse fenômeno, Hobsbawn argumenta que, “quando enfrentam o que seu 

passado não as preparou para enfrentar, as pessoas tateiam em busca de palavras para dar 

nome ao desconhecido, mesmo quando não podem defini-lo nem entendê-lo” (ibidem, p. 

282). Para as gerações nascidas no final do século XX, o passado parece destruído e não se 

mostra um referencial seguro para orientar e significar as ações presentes e futuras. “Quase 

todos os jovens de hoje crescem numa espécie de presente contínuo, sem qualquer relação 

orgânica com o passado público da época em que vivem” (ibidem, p. 13). Além disso, com o 

enfraquecimento das conexões entre a experiência pessoal / individual e a das gerações 

passadas, não parece ser mais o passado e sim o presente o referencial na dinâmica de 
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significação do mundo e si próprio, resultando em uma sensação de “agoridade”, como se o 

presente se tornasse permanente. 

Para Moraes (2000), o desenraizamento do presente em relação ao passado produz uma 

alteração sensível na vivência do tempo, fazendo com que o histórico se naturalize. Como em 

um tipo de alienação, “convencemo-nos de que as coisas ‘sempre foram assim’, de que ‘isso 

faz parte da própria natureza do homem’, de que é da ‘própria lei da vida’. E, portanto, pouco 

há que se fazer, além do cuidado que cada um deve ter com sua própria vida” (2000, 

paginação irregular). Na visão de Moraes, tal alienação protege o indivíduo do tempo e o 

conduz a um subjetivismo, um “ensimesmamento”: a naturalização do histórico esconde sua 

omissão (“se sempre foi assim para que mudar?”, “se os jovens sempre foram marcados por 

inúmeras crises, por que se preocupar com a que se relaciona a sua inserção?”), a insegurança 

da sua relação com o tempo parece resultar numa auto-demissão dos compromissos com a 

mudança social.  

Em muitos momentos as falas dos jovens pesquisados neste estudo evidenciam esse tipo 

de naturalização e de subjetivismo em relação à história. Por exemplo, quando questionados 

sobre os fatores macrossociais que afetam sua inserção profissional (pontuados no capítulo 2), 

afirmaram que “os empregos realmente acabaram, excetuando para aqueles que tenham muita 

força de vontade e determinação”, e atribuíram o descompasso entre a oferta e a demanda de 

trabalho a fatores como a superpopulação decorrente do descontrole da natalidade, a entrada 

das mulheres no mercado de trabalho e a expansão do ensino superior. Demonstram assim um 

tipo de alijamento em sua compreensão do processo histórico, como se este possuísse um 

destino ou sentido inexorável, como se a história existisse de forma independente dos 

indivíduos e não possuísse sujeitos. 
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Diante das transformações aqui discutidas, os indivíduos, e especialmente os jovens, 

vêem alteradas as condições de “construção de formas de mediação entre a necessidade de 

controle subjetivo sobre o tempo [passado e] futuro e o ambiente social altamente arriscado e 

incerto de nossos dias” (LECCARDI, 2005b, p. 36). Se o projeto delineador das biografias se 

oferece como uma dessas formas de mediação, também ele se vê afetado: quando o futuro 

parece desprender-se das visões projetivas que ambicionam restringi-lo ou capturá-lo como 

componente dos arranjos de realização, quando o passado esmorece como referencial para 

significação do mundo, do presente e do futuro, a idéia de um projeto para a vida profissional 

parece quase naufragar. 

Na visão de Sennett (2006), é sobre as condições de construção de um planejamento 

para a vida pessoal e profissional que as transformações na temporalidade social incidem de 

maneira mais intensa e perniciosa. Por um lado, a flexibilização de relações e papéis sociais 

faz com que as experiências de vida e trabalho se tornem cada vez mais episódicas e 

desconexas, introduzindo mudanças no movimento narrativo dos indivíduos: em condições 

instáveis e fragmentárias, fica mais difícil conectar experiências e o indivíduo parece ter que 

improvisar uma narrativa de si mesmo. Por outro lado, a erosão do modelo temporal moderno, 

previsível e linear, tornou precárias as condições de se pensar em narrativas de longo prazo 

que, orientadas para o futuro, evocassem uma idéia de progresso e continuidade biográfica.  

 

4.1.3 – Projeto em tempos de presente estendido 

Neste estudo junto a jovens universitários, verifica-se que o projeto profissional 

orientado por imperativos racionalizantes, especialmente os de antecipação e linearidade, não 

tem apresentado efetividade entre os sujeitos pesquisados. Embora alguns deles até possam se 

empenhar em rotinas de ajuste e adaptação de seu tempo em relação à temporalidade e às 
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demandas do mercado de trabalho, isso não significa que se disponham a planejar os cursos 

de ação na construção de suas trajetórias profissionais. Além das razões já mencionadas, o 

projeto como previsão ou mesmo esboço do devir lhes parece algo ilusório, dado que os alvos 

(o futuro, os desejos) parecem se mover constantemente. Ainda assim, como ao final da 

graduação são chamados a decidir sobre sua inserção no mercado trabalho e a operacionalizá-

la, verifica-se que os jovens atuam a partir de reminiscências desencarnadas de um tempo em 

que se acreditou como aberto e irreversível, no qual o futuro cumpriria o seu destino de 

inquestionável progresso – progresso como ponto de chegada, estável, fixo e alcançável a 

partir de estratégias. Nesse sentido, para os jovens aqui pesquisados, o projeto da vida 

profissional parece oferecer muito pouco sobre “qual caminho seguir”.  

Leccardi (2005b, p. 35) constatou, junto aos jovens milaneses, que hoje “o ‘projeto de 

vida’ tradicional constitui cada vez menos o princípio capaz de estruturar as biografias em 

uma época presentificada como a contemporânea” e no lugar disso “esboçam-se novas 

modalidades de relação com o futuro (e com o tempo)”. As novas modalidades assemelham-

se muito às observadas por Lásen (2001) em suas pesquisas com jovens madrilenhos e 

parisienses, e também em parte às observadas junto aos jovens aqui analisados. 

Diante de um futuro que parece inapreensível, reduziram-se as possibilidades de 

projeção temporal de médio ou longo prazo. Os jovens pesquisados por Leccardi e Lásen, 

nesse aspecto, aproximam-se muito dos pesquisados neste estudo: para eles, essa perspectiva 

de tempo se comprimiu, parecendo, por vezes, destemporalizada, chegando mesmo a uma 

negação ou desconsideração do futuro como resultado de ações e planos do presente. 

Compromissos estáveis e/ou de longa duração, e que, por conseguinte, trazem conseqüências 

e responsabilidades sugerindo alguma fixidez, encontram-se desgastados como um norte 

desejável para os projetos.  
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Em suas pesquisas, Leccardi (2005a, 2005b) observou que, para muitos jovens, 

especialmente aqueles que parecem apresentar um maior controle subjetivo sobre suas 

biografias, uma estratégia comum para lidar com a incerteza diante da erosão do futuro como 

referência é substituir o projeto por (ou desagregá-lo em) linhas ou diretrizes gerais. Elas 

norteiam a ação, mas não desembocam, necessariamente, em resultados mensuráveis, pois os 

cenários futuros, por serem imprevisíveis, não conseguem se traduzir em metas e ações 

planificadas no presente. Nesses casos, o que se conhece da ação de planejar – um plano de 

médio a longo prazo de ação capaz de influenciar profundamente o cotidiano – pode ser 

substituído por coordenadas que atuam como uma bússola para ação. Essa bússola, entretanto, 

não necessariamente confere resultados precisos; junto com as diretrizes, funciona uma 

espécie de direcionamento existencial, como uma orientação para a ação em escala temporal 

mais curta, e nesse caso passíveis de serem revertidos e transformados se necessário.  

Nesse sentido, ao invés de um tempo de longo prazo, acoplado de um futuro como 

espaço de projeção e consecução de objetivos traçados no presente, o que há como referência 

no planejamento é o modelo fluido e reflexivo da modernidade líquida, que se volta mais para 

o presente e evoca menos progresso e mais possibilidades (SENNETT, 2006). Para Rose, “a 

vida já não é planejada ao longo de uma linha que se estica do passado ao futuro; ao invés, as 

decisões são tomadas de ‘tempos em tempos’ de acordo com as necessidades e desejos 

situacionais e contextuais” (2004, p. 19). 

Diante de um horizonte temporal comprimido e duvidoso, o presente se apresenta como 

única dimensão confortável e atraente (LECCARDI, 2005b). O que ele oferece é nítido e 

imediato em comparação às virtuais benesses de um futuro que pode não chegar. Além disso, 

não implica em qualquer tipo de postergação ou investimento de longo prazo, que uma vez 
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apresentando retorno implicaria num vínculo ou numa permanência naquilo que se pretendeu 

ter ou ser.  

Para Nowotny (1992), no que se intensifica a percepção da dimensão do presente como 

referência para a localização do que se pretende realizar, “a categoria temporal do futuro é 

suprimida e substituída pela do presente prolongado”, um presente que se amplia e o absorve 

(ibidem, p. 49). Em substituição ao futuro emerge o “presente estendido”. O futuro, nublado e 

obscurecido pelas incertezas e os riscos, deixa de se apresentar como campo de projeções das 

crenças e dos desejos dos sujeitos, deslocando-se para o presente o centro dessa dinâmica. 

Para Leccardi, 

 
Nessa perspectiva, não mais o futuro, mas o presente mais próximo - o lapso 
temporal suficientemente breve para não fugir ao domínio humano e social, 
mas também suficientemente amplo para consentir alguma forma de projeção 
para além no tempo - tornar-se-ia o novo tempo da ação. (2005b, p. 45) 
 
 

Para Lásen (2001, p. 242), o presente emerge então como “a dimensão criadora do 

tempo fora do tempo programado”, e o presente estendido, quanto à forma de se relacionar 

com o futuro, implica a predisposição a se pensar cada dia a partir das referências do presente. 

Os projetos de longo prazo passam a ser encarados como geradores de angústias; as decisões 

que eles demandam para sua construção e implementação geram situações irreversíveis, que, 

na percepção dos jovens, parecem significar uma redução do universo de possibilidades que 

desfrutam no agora, o futuro apresentando-se como um tempo em que não mais poderão 

resgatar projetos deixados no passado, um tempo irreversível onde se deverão fixar para 

sempre. Mas ao se suspender o futuro são também suspensas tais decisões. 

Leccardi e Lásen argumentam que, ao invés de projetos de longo prazo, a racionalização 

de um tempo futuro mutante e imprevisível pode se dar mediante projetos de curto prazo que 

enfocam áreas contíguas ao presente. Trabalhando na dimensão temporal do “presente 
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estendido”, os projetos de curto prazo permitiriam aumentar o controle sobre a biografia, na 

medida em que esse tempo parece conter todos os outros, tanto as recordações quanto as 

expectativas. Para Lásen (2001, p. 96) “o presente real, concreto, vivido, forma uma duração 

que compreende também o passado e o futuro imediato”; no presente estendido o “agora não 

se reduz a um instante pontual. Não é um ponto na linha do tempo”. 

Leccardi (2005b) observa que, dentro da temporalidade operacional, a biografia pode 

se tornar uma espécie de work-in-progress. Adotando um comportamento reflexivo diante do 

meio e de si próprio, o indivíduo transforma a incerteza em recurso para ação. Como um 

work-in-progress, a biografia vai se construindo experimentalmente no seu fazer, a partir dos 

recursos e das ferramentas disponíveis no presente. Para Leccardi, nessa perspectiva o 

indivíduo se aproxima do bricoleur, como concebido por Lévi-Strauss (1976) para identificar 

aquele que executa o trabalho manualmente de forma experimental, utilizando ferramentas 

diferentes daquelas usadas por uma pessoa do métier. Leccardi argumenta que o bricoleur tem 

a habilidade para  

se adaptar aos materiais disponíveis, construir, para si mesmo, passo a passo, 
o equipamento que ele necessita. Faltando um projeto previamente delineado, 
o equipamento é criado naquele momento. Nenhum elemento do todo no qual 
o ‘bricoleur’ trabalha está amarrado a um uso predeterminado; o resultado do 
trabalho está ligado às condições e meios com os quais ele negocia com o 
aqui e agora. A intenção inicial pode facilmente tornar-se irrelevante ao 
produto final. Num certo sentido o ‘bricoleur’, guiado por uma ‘lógica' 
essencialmente prática, personifica a separação entre racionalidade e 
intencionalidade.  (2005b, p. 46) 
 

Outra metáfora usada por Leccardi para interpretar o movimento dos jovens na construção 

biográfica é a dos “nômades do presente” de Melucci (1989). Os nômades locomovem-se em 

meio ao provisório. As biografias, ao invés de se darem com base em um projeto unificado e 

integrador, parecem resultar de uma reflexão ex post facto. Os pontos de referências 

tradicionais esmaecessem diante das múltiplas formas de participação e mensagens que são 

oferecidas aos jovens. Segundo Melucci, tais pontos parecem estar deslocados ou 
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desintegrados como possibilidades de construção de identidades, uma vez que a “unidade e 

continuidade da experiência individual não podem ser encontradas como um modelo, grupo 

ou cultura definidos” (1997, p. 11). 

O que ambas as metáforas ensejam em termos de reflexão é a evidência de um forte 

componente de indeterminação nas estratégias dos jovens para lidar com a imprevisibilidade 

do futuro e a descontinuidade entre as experiências temporais individuais e sociais. Para 

Leccardi (2005b), os jovens, especialmente aqueles com recursos reflexivos, desenvolveram o 

que chama de estratégia da indeterminação: a habilidade de fazer escolhas e adotar 

posicionamentos individuais para lidar com a ambivalência do futuro, a despeito do aumento 

da contingência, da redução do número de postos de trabalho verificado a cada ano, da 

elevação do tempo e das exigências de qualificação e da inexistência de garantias de retorno. 

O conceito, também explorado por Lásen (2001), remete à habilidade de apreender no incerto 

cenário futuro virtuais alternativas de realizações e da capacidade de interpretar a 

impossibilidade de determinar e prever acontecimentos futuros como um campo amplo de 

possibilidades.  

Como um bricoleur, o indivíduo exercita a destreza de manter uma direção ou 

trajetória a despeito da impossibilidade de prever seu destino final. Confia em suas próprias 

habilidades e recursos e direciona sua energia para a realização de metas em curto prazo. Ao 

invés de um projeto unificado e integrador (o plano de vida) o que há são “decisões de 

extensão limitada, temporária e reversível” (LECCARDI, 1999, p. 10), em geral frouxamente 

adensadas em diretrizes e linhas de atuação, mas compartimentadas em projetos curtos que 

entrelaçam as experiências temporais e biográficas ao redor de uma série de presentes. Dessa 

forma, se minimizariam as interferências que impedem as realizações e se neutralizariam, 
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pelo menos em parte, os efeitos nocivos das frustrações, caso as possibilidades não se 

confirmem, as realizações não se concretizem. 

A característica de “inventividade” da estratégia de indeterminação pressupõe a 

disposição do indivíduo para encarar a imprevisibilidade de modo positivo, levando 

antecipadamente em conta a possibilidade de mudanças de rota, e a capacidade de dar 

respostas imediatas (ao vivo) ao sabor das oportunidades que possam surgir. Dentro dessa 

perspectiva, como imperativo racionalizante para antecipar o futuro e guiar 

metodologicamente sua construção, o projeto não parece ter mais sustentação.  

Por outro lado, pode-se argumentar que, dentro da temporalidade do presente estendido, 

o projeto encontraria outra razão de ser. Tal razão viria de encontro aos questionamentos 

apresentados nas falas dos jovens aqui pesquisados, que afirmam e revelam a complexidade 

de se programar a trajetória de inserção profissional – “para que planejar se não depende só de 

mim?”, “além do que pode não dar nada certo”, “como planejar se nem sei o que EU quero?”. 

Ao invés de antecipar e programar o futuro, os projetos se destinariam a alimentar o presente, 

transformando-se em objetos virtuais que integram as ações e o imaginário dos sujeitos. 

Como a própria biografia, o projeto vai se construindo no seu fazer; as diretrizes gerais, assim 

como os planos traçados em curto prazo, vão se atualizando e remodelando conforme os 

recursos disponíveis e a permanente negociação entre as experiências e as expectativas. Dessa 

forma, transforma-se também ele num work-in-progress, um “projeto em aberto” 

(MANSANO, 2003).  

Reconhece-se aqui esse valor positivo do projeto, especialmente pela possibilidade de, 

dessa maneira, a construção de um projeto se oferecer como um recurso capaz de neutralizar 

um dos efeitos mais nocivos das inúmeras transformações analisadas ao longo deste estudo: o 

temor paralisante em relação ao futuro, a paralisia em termos de ação prática diante de um 
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futuro que parece inapreensível. No caso dos jovens aqui pesquisados, a paralisia se 

intensifica quando diante da dificuldade de projetar uma visão de futuro integrando esses 

elementos e as demandas percebidas como externas – como o ajustamento ao tempo da 

produção e do consumo, a necessidade de fazer escolhas, a obtenção de independência 

financeira.  

Nessa perspectiva, a idéia de um projeto profissional para jovens universitários implica 

operar num contexto em que a sua própria definição (elaboração) se faz no processo de 

construção. Nesse caso, construir um projeto não apenas suporta as dúvidas quanto ao “o que 

fazer” e ao “como fazer”; ao invés de as excluir ou sublimar, o processo de definição do 

projeto as incorpora, e é justamente a porosidade do estado de indeterminação que as dúvidas 

introduzem o que permitem que ao projeto penetrar e se hibridizar na construção biográfica 

dos jovens. Ele se constrói como um diálogo entre os desejos e as expectativas, uma 

negociação (e não apenas uma equação racional) entre os recursos de que o sujeito dispõe e as 

oportunidades ensejadas pelo ambiente externo. Se o projeto não pode mais antecipar o 

futuro, que afinal forneça elementos para a construção de um direcionamento existencial, que 

ele possa questionar os sentidos da própria inserção profissional – mas onde está esse sentido? 

  

4.2 - Projeto, inventividade e subjetividade 

 
Para Boutinet (2002), todo projeto integra duas dimensões, a operacional e a existencial. 

No terreno do operacional, o projeto se oferece como um imperativo racionalizante e tem a 

função de antecipar o futuro, sendo concebido primordialmente como uma resposta de 

adequação a um real que é dado, sugerindo tanto a observação de modelos pré-definidos, 

assim como o “impulso de mimetismo exagerado ou a cópia exata” (ibidem, p. 16).  
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Como discutido na seção anterior, diante das inúmeras transformações na temporalidade 

social, não parece mais haver um futuro a ser programado e antecipado; esmoreceram-se as 

conexões entre futuro e planejamento, fazendo com que a idéia de projeto perdesse um pouco 

o seu sentido. Há evidências dessa perda nas próprias falas dos jovens pesquisados: o “para 

que planejar se tudo pode mudar?” foi um questionamento recorrente, que sugere uma 

desconfiança dos indivíduos em relação à validade e legitimidade do projeto. Infere-se daí 

que, nessa perspectiva, trata-se de um grande desafio trabalhar o conceito de projeto 

profissional com jovens onde o “agora” é o tempo predominante e o “depois” não mais se 

assegura como possibilidade de continuidade. 

No terreno do existencial, Boutinet reconhece no projeto a finalidade de levar o sujeito a 

se questionar sobre o sentido da trajetória que pretende construir / realizar. Nessa esfera, o 

projeto se faz como uma superação da resposta ao real, valendo-se da inventividade ilimitada 

do espírito humano, de sua capacidade de idealização e imaginação, podendo, entretanto, no 

campo da ação, tornar-se apenas uma promessa ou um devaneio.  

Em suas pesquisas, Leccardi (1999, 2005b, 2006) identificou a inventividade como um 

dos principais recursos que os jovens podem lançar mão para contornar, neutralizar ou 

enfrentar as incertezas e os riscos contemporâneos. Compondo o que Lásen (2001, p. 90) 

chamou de estratégia da indeterminação, a inventividade se relaciona com uma disposição 

dos indivíduos para encarar positivamente as mudanças e uma capacidade de se apropriar 

delas de maneira inventiva à medida que elas se apresentam, mantendo o rumo da trajetória 

(um direcionamento existencial) independente da possibilidade de prever seus resultados, seu 

ponto de chegada. 

Nesse caso, ao invés de privilegiar a racionalização do tempo ou a adequação a um real 

que é dado, a atividade de planejar passa a privilegiar a reflexão sobre o sentido da trajetória 
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profissional para aquele indivíduo que a realiza. Diante de um futuro que parece nebuloso, o 

projeto deixa de ser a antecipação do futuro e se oferece como possibilidade de expressão a 

representação de desejos e objetivos que, partindo de um conjunto de experiências passadas, 

da interpretação dos contextos (econômico, social, produtivo, cultural) onde o indivíduo se 

insere, de suas redes sociais de pertencimento e dos diferentes atravessamentos (educação, 

mercado, família, mídia), organiza e confere um maior entendimento das ações presentes e 

cotidianas. 

Projetos como representação evocam contínuos deslocamentos não apenas do presente 

que se projeta sobre o futuro; os deslocamentos se dão em todas as direções sem que haja a 

eleição ou a fixação de um único lugar em que se fundamenta o projeto. Nessa medida, a 

representação de objetivos e desejos futuros se apóia (ou tem como referência) num universo 

turbilhonário de experiências, sensações e projeções que emerge num campo de 

possibilidades e atravessamentos que envolvem diferentes dimensões como a família, a 

escola/universidade, a mídia, o mercado de trabalho, a cultura. 

Nesse campo de possibilidades, o sentido da trajetória profissional não se realiza 

absoluta nem plenamente apenas na dimensão individual – embora seja crescente a ênfase no 

papel do indivíduo em fazer escolhas e assumir individualmente as responsabilidades por elas 

(BAUMAN, 2000, 1998; GIDDENS, 2002, LIPOVETSKI, 1989).  

Velho (1994), ao refletir sobre a relação entre os projetos individuais e os círculos 

sociais em que o sujeito se inclui ou participa, observa que não existe projeto individual puro 

que não faça referência ao outro ou ao social, em meio a distintos contextos sócio-culturais 

nos quais se deve lidar com a “ambigüidade e a fragmentação-totalização” (ibidem, p. 26). 

Pode-se argumentar, no entanto, que fenômenos como o consumismo (BAUMAN, 1998), o 

declínio nas formas de vinculação entre passado e presente (HOBSBAWN, 1996; MORAES, 
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2000) e o desaparecimento dos movimentos sociais dos anos de 1960/70 (MELUCCI, 2001) 

vêm contribuindo para a redução das chances de significar o próprio presente pelo 

envolvimento com grandes projetos capazes de mobilizar e unir as dimensões individuais e 

coletivas.  

Encarar o projeto como uma dinâmica turbilhonária que visa a construção de um sentido 

para a trajetória profissional necessita que, além de levar em conta a complexidade das 

relações sociais que o indivíduo estabelece nos contextos em que se insere (família, escola, 

mercado, cultura, etc.), se deva ter uma particular atenção sobre o sujeito da ação do projeto, 

isto é, sua história de vida, seus valores, seus desejos, suas visões de mundo, seus critérios de 

escolha, suas experiências nos diversos contextos em que atua e atuou. O sentido da trajetória 

profissional vai se construir nessa tensão entre elementos legitimados por discursos 

totalizantes, hierarquizantes e homogeneizadores e por experiências fragmetárias, 

descontínuas e heterogêneas, pois, como observam Guattari e Rolnik (1996), 

 
quando vivemos nossa própria existência, nós a vivemos com as palavras de 
uma língua que pertence a cem milhões de pessoas; nós a vivemos com um 
sistema de trocas econômicas que pertence a todo um campo social; nós a 
vivemos com representações de modos de produção totalmente serializados. 
No entanto, nós vamos viver e morrer numa relação totalmente singular com 
esse cruzamento. O que é verdadeiro para qualquer processo de criação é 
verdadeiro para a vida. (ibidem, p. 69)  
 

 
Nessa perspectiva, o projeto como espaço para a construção de um sentido para as 

trajetórias profissionais evoca os processos mesmos de construção da subjetividade dos 

sujeitos, nos quais se articulam e entrelaçam as dimensões individual e coletiva. Para Guattari 

e Rolnik, a subjetividade é resultado de processos essencialmente sociais, mas que são vividos 

e assumidos por indivíduos particularmente, em suas existências singulares. No mundo 

capitalista de diversificação serializada, a individuação decorre de modos de subjetivação nos 

quais os indivíduos, ao invés de simplesmente aderir aos códigos pré-estabelecidos, realizam 
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uma apropriação inventiva dos mesmos, produzindo uma subjetividade singular. Para 

Castoriadis, a subjetividade emerge na “capacidade de receber o sentido, de fazer algo com 

ele e de produzir sentido, dar sentido, fazer com que cada vez seja um sentido novo” (1999, p. 

35). 

Seguindo essa leitura, o projeto profissional pode adquirir um significado particular. A 

construção de um projeto não se oferece apenas como instrumento na busca por localização e 

reconhecimento profissional ou como resposta a uma demanda ou problema que se impõe ao 

jovem. Elaborar um projeto pode ser apreendido como prática subjetivante, que envolve um 

processo de recognição dos inúmeros fatores que afetam a inserção profissional – tais como a 

relação do sujeito com o tempo, posições diante dos riscos, o valor do trabalho, as condições 

do mercado de trabalho, a situação familiar, e tantos aspectos pontuados aqui como alguns 

determinantes do projeto de vida profissional. A partir da recognição desses elementos e 

fatores, a construção do projeto se oferece como processo para os sujeitos procederem como 

uma invenção ou ressignificação de si próprios.  

Ao invés de propalar uma absorção passiva de modos de subjetivação coletivos – 

como, por exemplo, das prescrições e opções serializadas oferecidas pelos discursos 

especialistas e o mercado –, o projeto enfocado na produção de subjetividade pode ser 

apropriado pelos sujeitos como oportunidade de reflexão sobre suas escolhas, sobre tudo 

aquilo do que se apropria (que lhe é oferecido ou imposto) para a construção de si próprio e 

do mundo, sobre os critérios em que baseiam suas escolhas e apropriações e sobre os 

mecanismos que favorecem o surgimento desses critérios. No caso dos jovens aqui 

pesquisados, o final da graduação os coloca diante de inúmeras bifurcações que evocam não 

apenas a necessidade ou a imposição de fazer escolhas e tomar decisões sobre a vida pessoal e 

profissional, mas também a eleição de determinados critérios para fazê-los que possam 
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apresentar uma certa intencionalidade dessas ações. Dado que tudo parece indicar que estas 

decisões trarão conseqüências futuras, as escolhas devem de certa forma se justificar e/ou 

legitimar num horizonte maior. 

Nesse caso, o tipo de reflexão propõe-se a questionar, entre outros elementos, a noção 

de que os indivíduos podem escolher – que segundo Velho (1994, p. 24) “durante muitos anos 

foi considerada a base do projeto em consonância aos ideais do século XIX” –, que a escolha 

é um dado de existência espontâneo e natural, que fazer escolhas, como uma competência, 

pode ser colocado em prática na dependência de maior ou menor treinamento, 

aperfeiçoamento, etc. Propõe-se a questionar as decisões que os jovens tomam sobre a vida 

profissional e todos os fatores que se interpõem nesse processo, afetando escolhas e decisões.  

Na literatura sobre o desenvolvimento vocacional, as decisões sobre a carreira vêm 

sendo entendidas de diferentes formas, que em linhas gerais abordam: a competência que o 

sujeito possui para escolher e se comprometer com determinado direcionamento ou identidade 

vocacional (OSIPOW ET AL, 1976; SPOKANE, 1996) e o que deve ser feito para que possa 

“identificar seus interesses dentro da profissão, estabelecer objetivos profissionais que espera 

alcançar e traçar uma estratégia de ação coerente com esses objetivos” (TEIXEIRA E 

GOMES, 2005, p. 327). Contudo, como vem sendo discutido ao longo deste estudo, diversos 

fatores atravessam e determinam as escolhas e decisões relacionadas com a inserção 

profissional dos jovens, impondo-se como barreiras no planejamento da vida profissional. É o 

desejar confuso, a dificuldade de escolher em meio à potencial multiplicidade de escolhas, a 

falta de garantias quanto ao futuro, a ausência de projetos coletivos. É também a falta de 

recursos para a construção de uma visão de futuro, a escassez de espaços, mecanismos, 

interlocutores e tempo para experimentações desinteressadas, que não sejam apenas as 

institucionalizadas ou fruto do consumo. 
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Para Teixeira e Gomes (2005), que investigaram jovens universitários envolvidos com 

decisões sobre a carreira, a percepção de barreiras ao projeto profissional foi um importante 

aspecto a influenciar a tomada de decisões, afetando o desenvolvimento dos projetos. Os 

resultados de sua pesquisa sugerem que à medida que aumenta o nível de dificuldades 

percebidas diminui a capacidade de decisão dos indivíduos; diante da imprevisibilidade e da 

falta de garantias quanto ao futuro, a construção de um projeto para a vida profissional torna-

se potencialmente ansiogênica. No caso dos jovens aqui pesquisados, o mesmo pode ser 

observado: a começar pelo desejar impreciso, inúmeras barreiras parecem se interpor 

aumentando o nível de dificuldade de projetar a vida profissional no futuro e, 

concomitantemente, elevando a ansiedade sobre as escolhas e decisões daí decorrentes.  

Por outro lado, Teixeira e Gomes observaram em sua pesquisa que a capacidade de 

decisão dos jovens quanto a sua carreira aumenta à medida que percebem que seu projeto 

encontra o apoio e ancoragem nas redes sociais de pertencimento, como a família, os amigos e 

a universidade. Essa informação é aqui particularmente valiosa, especialmente quando 

complementada com outros achados dos autores: entre os jovens universitários pesquisados 

por eles a capacidade de decidir sobre a vida profissional se viu significativamente 

influenciada pela percepção que os indivíduos têm das barreiras que se interpõem (e não pela 

situação objetiva daquilo que percebem como barreiras, como, por exemplo, a situação do 

mercado de trabalho) e pelo senso de competência profissional.  

Ora, tanto a percepção das barreiras quanto o senso de competência profissional são 

influenciados pelos comportamentos exploratórios (experimentações) que os jovens realizam 

ao longo da graduação, bem como pelas informações sobre o mundo profissional que eles 

buscam ou de que dispõem para a elaboração de seus projetos profissionais – informações que 

são obtidas “dentro” e “fora” da sala de aula. Se elas realmente influenciam as percepções 
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individuais e assim a capacidade de decidir sobre a vida profissional, então, como se trata de 

jovens universitários, infere-se que a universidade tem um papel muito importante no 

processo. Para Teixeira e Gomes, a universidade deveria ampliar os espaços para 

experimentações que contemplem os aspectos práticos da formação profissional e, assim, 

facilitem o desenvolvimento de competências específicas, o delineamento do perfil 

profissional e a própria elaboração do projeto profissional.  

A experiência com os jovens pesquisados sugere que, mais do que isso, a universidade 

deve se constituir num espaço para reflexão e crítica, nesse caso sobre a inserção profissional 

e seus diversos atravessamentos, sobre as escolhas e os critérios para fazer escolhas, sobre os 

desejos e os quereres individuais e as redes de influências que incidem sobre eles. Mais do 

que fornecer instrumentos para a prática profissional, o papel da universidade é educar, que, 

para Porto-Gonçalves (2006),  

implica a idéia de futuro, de um futuro qualquer que seja. Como educar se 
não se tem uma paisagem imaginária onde se haveria de viver, um horizonte 
de vida que pudéssemos construir? Educar é projetar esse futuro, essa 
paisagem a partir do aqui e de agora. Implica, assim, recuperar nosso poder 
de inventar mundos de vida, de construir futuros. Enfim, implica reinventar 
nossa vontade de querer poder construir o mundo – uma re-volição. 
(ibidem, p. 1) 

 
Seguindo essa leitura, a construção de um projeto profissional como prática 

subjetivante e produtora de sentidos contribui para a própria validação do processo de 

aprendizagem. Para Gadotti (2000), o processo atinge a sua missão quando o conhecimento 

passa a ser integrado e significativo ao projeto de vida dos sujeitos. Na visão do autor, “é o 

sujeito quem aprende através de sua própria ação transformadora sobre o mundo. É ele que 

constrói suas próprias categorias de pensamento, organiza o seu mundo e transforma o 

mundo” (ibidem, p. 102).  

Segue-se daí, por tudo o que foi argumentado, que o projeto profissional nessa 

perspectiva apresenta-se menos como um produto e mais com um processo – um processo que 
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envolve o sujeito na sua singularidade. O indivíduo assume o projeto como um interlocutor, 

estabelecendo através dele um diálogo existencial com as diferentes dimensões da sua vida. É 

nesse ponto que se ressalta a importância da construção de narrativas no planejamento da vida 

profissional. Na experiência com a disciplina de “Planejamento de vida profissional”, 

pontuada no primeiro capítulo e ao longo de todo este estudo, percebeu-se o grande valor do 

emprego da narrativa como estratégia para pensar e projetar a trajetória profissional.  

Aqui, a narrativa pode ser considerada como a história construída pelo sujeito tendo 

como tema central a vida profissional, em especial o que se esteja tentando ou planejando 

viver. Para Bruner (1986), 

 
A narrativa deve construir duas paisagens simultâneas. Uma é a paisagem da 
ação, em que os constituintes são os argumentos da ação: agente, intenção ou 
objetivo, situação, instrumento, algo que corresponde a uma “gramática da 
história”. A outra é a paisagem da consciência: aquilo que os comprometidos 
com a ação sabem, pensam ou sentem, ou não sabem, não pensam ou não 
sentem. Estas duas paisagens são essenciais e diferentes. (ibidem, p. 14) 

 

Christensen e Johnston (2003) também compartilham da experiência do emprego da 

narrativa como uma abordagem para o projeto profissional. Para os autores, seguindo a 

formulação de Bruner (1986), o projeto profissional tem como foco central a construção 

narrativa e pode se desenvolver em dois eixos: o objetivo e o subjetivo. O enfoque objetivo 

busca correlacionar a identidade vocacional com determinadas ocupações, que serão buscadas 

com base nesse perfil. A vida profissional é olhada de uma perspectiva externa, “de fora”, 

valorizando-se aspectos objetivos como as experiências profissionais / vocacionais e o 

histórico educacional (esse enfoque é o que caracteriza os planejamentos tradicionais). Já a 

abordagem subjetiva enfoca a perspectiva do indivíduo e sua interpretação da carreira que 

construiu / pretende construir (a partir das informações que ele fornece a respeito de suas 

próprias experiências e aspirações). A perspectiva, nesse caso, é interna, e o planejamento é 
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visto como uma ferramenta para integrar a vida profissional a outros aspectos da vida do 

indivíduo e, assim, dar sentido ao futuro profissional. 

Valorizando a abordagem subjetiva, Christensen e Johnston (2003) defendem que a 

construção do projeto como narrativa se faz como um meio de conferir unidade à vida 

profissional como um todo, conectando as experiências aparentemente desconectadas que o 

sujeito vivencia ao longo dos anos. A abordagem narrativa favorece a identificação de 

elementos que precisam ser integrados em um plano futuro para a carreira, considerando que a 

vida profissional é apenas uma das questões que precisam ser integradas na construção de 

uma vida significativa.  

Na experiência com os jovens pesquisados, reconhece-se que o movimento narrativo 

possibilitou aos indivíduos conectar os acontecimentos e a experiência, transformando-se a 

narrativa no fio condutor por onde se tece e constrói o projeto profissional. A ação de narrar 

se faz no presente e, nesse caso, o projeto profissional não mais se apóia na linha do tempo 

como uma flecha certeira que orienta os jovens. Ele passa a lidar com a idéia de perspectiva, 

nesse caso como uma distensão temporal das escolhas e conseqüentemente das incertezas. Se 

o jovem pode delongar-se sobre o objeto, sem se paralisar diante da incerteza, acredita-se que 

ele também poderá desenvolver um novo olhar sobre este objeto. 

 

4.2.1 – Linhas narrativas de vida profissional 

A partir de pesquisas teóricas e empíricas, o estudo aqui realizado vem conduzindo ao 

estabelecimento de uma proposta reflexiva consistente sobre o projeto profissional. Nessa 

proposta, a construção de uma narrativa sobre a vida no mundo do trabalho se dá como uma 

ação no presente, que assume o compromisso de narrar o que se deseja no presente. Não se 

trata, portanto, de narrar para descortinar o futuro, antecipando ou comprometendo-se em 
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definir o que se pretenderá realizar ou ser no futuro. Lida-se com o campo de compreensão 

sobre o presente, tentando ampliar o entendimento sobre as circunstâncias que envolvem o 

processo de inserção profissional dos jovens. Dessa forma busca-se contornar (solucionar) um 

importante entrave das narrativas premonitórias (que tentam prever e operar com o que vai 

acontecer ou como se vai estar ao longo dos anos) com relação à manutenção do desejo dos 

jovens. Por outro lado, essa compreensão se encontra inserida num emaranhado de quereres, 

expectativas e incertezas, que tornam complexa a equação à qual a narrativa da vida 

profissional se endereça. 

Em suas falas, os jovens revelam que, ao se inscreverem na disciplina “Planejamento de 

vida profissional”, esperavam vivenciar algum tipo de ação organizadora sobre o futuro 

profissional. De certa forma, a preocupação com o que vem depois os motiva a aderir à 

disciplina, mas a questão subjacente não parece ser a do “como me tornar um profissional de 

uma determinada área”; mas outras mais genéricas, menos específicas, como o “como deixar 

de ser estudante” e “como ser independente financeiramente”. Contudo, as questões se 

complexificam em face de um sistema de incertezas manifestado na forma do “não saber” em 

diferentes dimensões.  

Tem-se aqui uma equação complexa e, diante dela, os profissionais que trabalham com 

os jovens, se imbuídos de seriedade para com esse propósito, com muita freqüência percebem 

que alguns repertórios de análises – tanto tradicionais quanto do tipo fast food
28 – 

demonstram-se limitados não apenas para classificar as distintas fases biográficas, mas 

também para lidar com a forma como os jovens apreendem subjetivamente a questão da sua 
                                                 
28 

Como aquelas que se oferecem nas opções serializadas do mercado, nas prescrições do discurso especialista, 
destinadas ao enfrentamento dessa complexidade. Muitas vezes, os produtos e serviços oferecidos mais se 
parecem a roteiros turísticos para o futuro, especialmente o futuro profissional. Os que trabalham com jovens 
neste momento (professores, psicólogos, pesquisadores) já perceberam, ou deviam tê-lo feito, que pouco têm a 
oferecer como agentes de viagens auxiliando clientes na realização da viagem dos sonhos, tratando o como 

construir e gerir o futuro profissional como um pacote turístico, com as suas conhecidas e apressadas escalas – e 
justamente numa época em que “a erosão da estandardização das idades e o declive da noção de carreira 
debilitam uma noção cronológica, espacial do tempo” (LÁSEN, 2001, p. 115). 
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inserção profissional em um mundo de crescente complexidade. Novaes (2003) estudou 

jovens de classe alta do Rio de Janeiro envolvidos com escolhas sobre o futuro profissional e 

constatou que fazer escolhas implica a resolução de problemas complexos (FRENSCH E 

FUNKE, 1995), problemas 

...em que as condições dadas, as metas, os obstáculos e as conseqüências 
possuem características e envolvimentos complexos entre seus elementos, 
mudam constantemente durante todo o tempo e não são transparentes. As 
propriedades exatas das condições dadas, as características da meta e as 
dificuldades são desconhecidas para aquele que necessita resolver o problema. 
São problemas compostos por um incontável número de variáveis e barreiras 
que coexistem e produzem infinitas configurações, onde qualquer pequena 
variação pode alterar o todo. (NOVAES, 2003, p. 1) 
 
 

Ao se defrontarem com um problema assim colocado, investigadores e profissionais que 

trabalham com jovens geralmente optam mais pela observação, pelo questionamento, pelo 

estudo e por ações específicas que permitam ao jovem experimentar as suas possibilidades de 

construção de rotas. Essas rotas, contudo, se constroem no presente, que não é apenas uma 

localização temporal, mas um universo simbólico no qual as escolhas parecem reversíveis, em 

muitos aspectos não são mutuamente excludentes, e também não exigem envolvimentos 

perenes. As turbulências e descontinuidades fazem com que os sujeitos tenham que se 

familiarizar com o fato de que, a partir de uma escolha inicial, surgem várias tramas possíveis 

que podem se modificar a medida que se recebem novas informações ou que aconteçam 

imprevistos no curso da ação (MORIN, 1990, p. 106). 

Diante disso, na construção do projeto para a vida profissional, a narrativa não deve 

partir do questionamento sobre “o que vai acontecer” ou “o que é mais provável que 

aconteça” no futuro. De outra forma, deve partir do questionamento sobre “o que eu desejo 

hoje que aconteça hoje ou amanhã, e em escalas entre esses dois tempos”, o qual articula 

questões outras, como “onde estou”, “quem sou” e “o que me move”. Nessa perspectiva, o 

sistema de incertezas que os jovens do estudo relatam pode ser apreendido como fonte de 
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conhecimento sobre as condições e os recursos de que o sujeito dispõe para se inserir 

profissionalmente e para se localizar num tempo específico do processo de inserção. A 

compreensão do complexo sistema é fundamental para o jovem que planeja, assim como para 

os diferentes agentes envolvidos no processo, como professores, pais e psicólogos. 

A narrativa da vida profissional vai sendo orientada pelos impasses dos jovens, e a 

organização (sistematização) desses impasses contribui metodologicamente para o 

delineamento do projeto profissional. Em sala de aula, através da adoção de técnicas de 

dinâmica de grupo29 (ver anexo 1), os impasses vão sendo transformados em questões, 

perguntas e proposições, que tornam as incertezas diretrizes para o desenvolvimento do 

projeto, orquestrando sua construção. Para responder a tais questões, que se propõem de 

diferentes enfoques, os jovens são levados a se debruçar e refletir sobre conteúdos distintos, 

tais como: 

- O contexto sócio-político em que se inserem, seus macro-movimentos e as 

reverberações que produzem, de forma que possam se localizar no mundo e na sociedade, nos 

diferentes contextos em que habitam (por exemplo, a cidade e o estado do Rio de Janeiro, o 

Brasil, a América Latina), reconhecendo-se como sujeitos e agentes nas diferentes esferas de 

atuação. 

- As redes de interinfluências nas quais se encontram enredados, de modo que possam 

distinguir as diversas forças e atravessamentos (família, ensino, mídia, mercado de trabalho) 

que produzem efeitos sobre suas vidas e as diversas possibilidades de autoria no processo de 

construção de si próprios e do mundo. 

- As alternativas ao modelo de sucesso privatizado, estimulando-se a reflexão sobre as 

modalidades de participação e a construção de uma visão compartilhada sobre o futuro; e 

                                                 
29 A utilização das técnicas de dinâmica de grupo se justifica fortemente em pela necessidade de 
experimentações, especialmente as que permitam por parte dos jovens a junção de vivência, reflexão e 
construção de um novo saber sobre a questão da inserção profissional.  
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 - As áreas de atuação profissional, isto é, os setores econômicos, as cadeias produtivas e 

etc., nos quais podem se inserir, de modo a contribuir para a sua localização na sociedade e no 

conjunto das relações sociais e de trabalho.  

O estudo dos contextos é importante para a reflexão sobre as circunstâncias que 

influenciam a inserção profissional do jovem, ou seja, as contradições, as desigualdades e os 

conflitos sociais, as políticas, as leis, os preconceitos etc. É fundamental na construção de um 

projeto, pois diz respeito à possibilidade de localização do sujeito em um ambiente, com 

perspectivas de reintegrá-lo em uma realidade coletiva, simbólica e material. Infere-se que 

seja algo estéril pensar ou delinear um projeto de vida profissional sem um investimento 

consistente em reflexões sobre o lugar – espaço e tempo - em que os sujeitos se encontram e 

onde se dará sua inserção profissional. 

Além disso, pode-se inferir que, conhecendo o outro, pode-se conhecer a si mesmo, o 

que torna ainda mais relevante o aprofundamento dessas reflexões. A reflexão sobre os 

diferentes contextos facilita o autoconhecimento, a descoberta de quem eu sou. Não se trata, 

contudo, da descoberta ou reconhecimento de um lugar fixo, consistente, do “eu” do sujeito 

como uma instância interior e incomunicável do sujeito. Trata-se da descoberta do eu nos 

outros e, a partir do movimento, do entendimento do sujeito como ser em relação. Supõe-se 

aqui que as reflexões visando o autoconhecimento devam incluir, necessariamente, uma 

reflexão sobre as redes sociais de pertencimento do jovem. Não é facultada ao sujeito a 

possibilidade de se ver (mesmo no espelho ou na fotografia a imagem é invertida); ele 

depende do olhar do outro para se entender, para olhar para ele mesmo. Daí ser importante 

não apenas o estudo do contexto, mas também da rede de relações e de influências em que o 

sujeito se enreda, dos diferentes discursos sociais, especialmente de algumas instâncias como 

família, mídia, sistema de ensino e mercado de trabalho.  
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É interessante notar que tais discursos com os quais os jovens interagem não são 

provenientes apenas dos pais, e que esses em geral se encontram em situação muito parecida à 

dos jovens, alijados em alguns momentos das mesmas coisas que os jovens estão. A 

despolitização, por exemplo, também atinge os “adultos”, assim como as pressões e as 

inseguranças quanto a que caminho seguir. 

As reflexões sobre o contexto, sobre si próprio e as redes sociais de pertencimento são 

fundamentais para a construção da narrativa sobre o projeto profissional, mas não 

necessariamente respondem, sozinhas, à questão do se tornar produtivo. Para tangenciar a 

questão, mostra-se oportuna a reflexão sobre o significado e importância de se ter uma causa 

pessoal, ou seja, aquilo que mobiliza o jovem para a ação, o que o move, o que o 

desestabiliza. A causa está muito mais relacionada com aquilo que desestabiliza o sujeito e o 

mobiliza a pensar e agir, com um sentimento de inconformismo com aquilo que parece se 

naturalizar. A descoberta da causa pessoal exige dos jovens que eles entrem em contato com 

suas emoções e se impliquem nas coisas do mundo, e a dificuldade de encontrar uma causa 

obviamente emergirá devido a inúmeros fatores discutidos ao longo deste estudo, como o 

desconhecimento dos próprios quereres, prazeres, desejos, assim como das circunstâncias 

sociais, políticas e históricas em que os jovens se inserem.  

De uma forma geral, as questões se agrupam em torno de três eixos (contexto, 

autoconhecimento e redes sociais, e análise de setor) que metodologicamente organizam a 

disciplina “Planejamento de vida profissional”. Dentro desse contexto, para abordar a 

construção do projeto a narrativa da vida profissional se locomove em quatro diálogos. 

Envolve um diálogo com o passado, por meio das recordações, evocações da memória; um 

diálogo com o futuro através das projeções e expectativas; um diálogo com o próprio 

sujeito, seus desejos, visões de mundo e ambições; e por fim um diálogo do sujeito com o seu 
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entorno, isto é, com o contexto físico, político, social, familiar, humano em que ele se insere. 

As análises, neste caso, devem ser feitas pelos próprios jovens, como tentativa de responder às 

questões. O processo de construção do projeto profissional envolve não apenas a busca de 

respostas, mas também a formulação de novas perguntas, que elucidam as incertezas. 

“Cursar a matéria Planejamento de Vida Profissional está sendo uma 
experiência única e reveladora, sob muitos aspectos. Através dela, está sendo 
possível perceber que não só diversas pessoas têm as mesmas dúvidas, mas 
que eu também as tenho. Às vezes surpreendo-me com dúvidas nunca antes 
pensadas e que hoje não saberia viver sem nelas ter pensado. Coisas como ‘o 
que me move?’, ou ‘onde estou’?” (F.F., 20, M)   

 

 Por outro lado, a narrativa não é orientada para uma finalidade única e contempla outras 

dimensões de realização (não é exigido dela um grand finale, mas sim possibilidades e 

autonomia para a realização).   

“Vê-se que o curso está mesmo sendo marcante, seja pelas dinâmicas, seja por 
conhecer gente muito interessante, seja por obter novas e fantásticas 
experiências. Às vezes, parece até que o planejamento em si ficou em 
segundo plano, tão intensas que são as experiências vividas no todo. Do curso, 
o que mais tem me marcado é quão diferentes são as pessoas, quão diferentes 
são as aspirações de cada um, os sonhos de cada um, a vida de cada um. E 
como isso é maravilhoso.” (F.F., 20, M)   
 

Aqui, um ponto importante na construção das narrativas é se contar como tal coisa irá 

acontecer. Como se implementa um plano de ações para que algo aconteça? Como 

transformar os desejos em cursos de ação? A construção do projeto profissional com enfoque 

na produção da subjetividade se oferece como espaço tanto para a reflexão e a crítica de 

escolhas, critérios e influências, quanto para a criação de critérios e estratégias próprias. Ao 

invés de encorajar a absorção passiva de critérios exteriores, a simples adesão a estratégias 

pré-determinadas, o processo de pensar e agir sobre a inserção profissional implica a própria 

construção das estratégias. Nessa perspectiva, seguindo uma leitura de Morin et al (2003, p. 

31), o projeto se distancia do programa e se aproxima do conceito de método, pois se oferece 

como uma “ferramenta geradora de suas próprias estratégias”.  
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Quando o sujeito obtém êxito em alguns segmentos de reta, partes ou etapas da 

construção de um projeto, tais etapas podem ser apreendidas, armazenadas e codificadas 

como elementos possíveis de se perspectivar o futuro, caso as condições se mantenham. Por 

exemplo, o jovem pode ter um desejo que será realizado apenas em quatro anos. Entretanto, o 

objeto ao se subdividir em etapas poderá conferir a segurança e o ânimo necessários para a 

sua continuidade e a realização de novas projeções. Tais etapas também podem ser 

redefinidas, reelaboradas pelo sujeito, no transcorrer do processo.  

“Se temos um objetivo final, toda a organização das etapas que devemos 
seguir nos parece mais clara. Tudo parece se encaixar melhor e a fazer mais 
sentido. No meu caso, meu objetivo final é estar bem empregada numa grande 
empresa, uma multinacional, por exemplo, e poder ter tempo de cuidar da 
minha família e me dedicar a ela. Como gosto muito do ambiente de agências, 
no qual já estou estagiando, quero me dedicar inicialmente a esse tipo de 
trabalho. Mas com o passar do tempo, visando atingir o meu objetivo final, 
buscarei me inserir num outro ambiente, que é o mundo empresarial. Dessa 
forma, todas as etapas colocadas no meu planejamento fazem sentido para que 
eu alcance esse objetivo.” (N.T., 21, F)  
 

No confronto com as circunstâncias que vão sendo apresentadas, tais segmentos 

podem se transformar. Sobre tal propriedade de reelaboração, Morin et al (2003, p. 29) 

entendem que o método é algo que aprende e, no caso do projeto profissional, pode-se afirmar 

o mesmo, como se pode observar nas falas dos jovens pesquisados abaixo reportadas. 

“Esse planejamento, mesmo sendo fiel aos nossos desejos e fazendo sentido 
em todo o seu desenvolvimento, é muito condicional, muito dependente. Isso 
significa que logicamente não temos o poder de escolher nosso destino, 
muitas coisas podem não sair como planejadas. Aliás, a maioria delas. É por 
isso que um planejamento desses, na minha opinião, deve ser refeito a cada 
seis meses. No meu caso, por exemplo, se eu for contratada na agência onde 
estagio atualmente, todo o meu planejamento vai “por água abaixo”. Vou ter 
que fazer um novo planejamento, muito diferente do meu primeiro.” (N.T., 
21, F)  
 
“E, apesar de eu já ter de certa forma abandonado as etapas que tracei, foi ao 
mesmo tempo bom, pois já tendo feito uma vez, na próxima será mais fácil, e 
assim por diante. Pois vou pegando o jeito.” (J.P.F.S.P., 22, M)  
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Além disso, a narrativa deve ter um fluxo, deve fazer sentido para o próprio sujeito, 

assim como para o grupo de pertencimento e redes sociais (VELHO, 1994). Novamente, as 

falas dos jovens pesquisadores revelam bastante sobre isso: 

“Quando alguns colegas apresentaram o planejamento do que pretendem 
realizar notei que algumas coisas não se encaixavam com o resto. Por 
exemplo, o G.V. pretende fazer o tal mestrado na Austrália, mas não fala 
inglês e nem constou no seu projeto um curso de inglês, nem informações 
sobre a seleção para o mestrado ou os custos para um jovem viver na 
Austrália.” (M.L.P., 20, F.)  
 
“O engraçado é que eu não fiquei nervoso apenas na minha apresentação. Na 
dos outros também. (...) queria saber o que aconteceu, como reagiu aquele 
problema. Às vezes queria dar gargalhadas, mas me continha, outras, queria 
chorar como uma criança desamparada.” (L.C.O.M., 21, M) 
 
“Pude perceber durante as apresentações que os projetos que tinham uma 
causa por de trás fluíam muito mais. As ações planejadas tinham um enfoque 
que se aproximavam e as pessoas se sentiam muito à vontade para responder 
qualquer coisa que fosse questionado. A C.B.L.T com a luta contra os “jabás” 
das gravadoras que prejudicam os músicos iniciantes; a C.D.A com a paixão 
pelos animais despertando o desejo de desenvolver projetos no Desenho 
Industrial reproduzindo a vida no seu habitat natural; e a M.F. com a 
preocupação com as crianças com traumas e isso já direcionando a sua 
monografia e a idéia de criação de uma ONG.” (L.B.M., 20, F)  

 
 No caso dos sujeitos pesquisados, em suas narrativas emergem simultaneamente as 

singularidades individuais e os elementos totalizadores, que articulam as singularidades umas 

com as outras. As narrativas relatam um percurso histórico individual e ao mesmo tempo 

evidenciam as relações dos sujeitos com o mundo físico e social que pertencem em 

transformação constante.  

Nos relatos apresentados pelos jovens tem-se a impressão de que são todos diferentes, 

singulares, inéditos; ao mesmo tempo é como se fossem as “mesmas” narrativas, repetitivas e 

replicantes.  

“Achei incrível a força e determinação da F.P. em relação a idéia do albergue 
cultural. Ele fez estágio em albergue, curso de gestão, desenhou todo o projeto 
e ao final acabou mobilizando a família inteira para apoiar o projeto.” 
(V.P.D., 21, M)  
 
“Pude entender o modelo criminológico de ressocialização/punição no qual a 
K.S. pretende trabalhar a partir da apresentação do seu projeto. É algo tão 
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diferente que não fazia sentido a princípio (...) Tem alguns projetos que 
poderiam ser de qualquer pessoa. São os genéricos: fazer ‘um mestrado’ e 
depois ‘um doutorado’, inglês em NYC, espanhol em Barcelona, alemão nem 
se sabe onde, e o melhor de todos é o infalível madarim, porque a China será 
uma potência mundial. (...) Estágio na Coca-cola, na Shel e na Rede Globo 
parece ser um ideal de consumo. Assim como o emprego na Petrobrás, numa 
multinacional e trabalhar com mercado de capitais.” (M.G., 22, F)  

 

Todos parecem subjugados aos mesmos macro-afetamentos, embora com repercussões 

distintas e únicas para cada jovem: o pai que perde o emprego e não consegue se recolocar; a 

separação dos pais; as seleções para estágio; a mudança de cidade ou de colégio; o 

intercâmbio no exterior; a carteira de motorista; o não saber que curso fazer na época do 

vestibular. Embora também se operacionalizem de maneira singular, as estratégias também 

parecem as mesmas: fuga, enfrentamento, autonomia, experiência, síndrome do pânico, 

anorexia.  

O emprego da narrativa na construção dos projetos profissionais tem se mostrado 

particularmente válido no que possibilita tornar o projeto compartilhado. Como um roteiro, a 

narrativa pode ser apresentada para um grupo de pertencimento (amigos, pais, familiares) que 

pode opinar, concordar, estranhar e questionar. O seu manuseio é como um decodificador. 

Decodifica em palavras, linhas, entonações, afetos, verdadeiras estruturas de pensamentos, 

complexas e aparentemente desconexas, de quem se é e por onde pretende se locomover, 

tendo aqui a principal aposta de que com isso o caminho poderá se fazer. Assim sendo, além 

de possibilitar o compartilhamento do projeto, a narrativa aproxima o sujeito da sua 

experiência.  

Por essa razão, na experiência com os jovens universitários pesquisados, a narrativa do 

vivido é tão importante quanto a narrativa daquilo que o jovem pretende realizar. Ela tem a 

preocupação de examinar e inventariar as experiências, atribuir valores e reinterpretar 

acontecimentos. Muitas vezes ocorre que acontecimentos e potencialidades, considerados 
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como passivos, ou seja, eventos que não são valorizados pelos jovens, seja pela 

impossibilidade de conexão com outros eventos, ou por não se ver uma aplicabilidade prática 

e objetiva, podem ser repaginados, transformados em ativos, potencializados como recursos 

para outras realizações em que o jovem, dessa forma, se encontraria com maior qualificação 

(ex: considerar o tempo em que fez teatro, os dois anos da graduação interrompida ou anos em 

que praticou uma determinada modalidade de esporte).  

“Um esporte que foi praticado durante dois anos e que ensinou disciplina, 
força de vontade, espírito de liderança. É uma experiência que, por poder ser 
vista como supérflua, muitas vezes seria deixada de lado em um currículo, 
mas que trouxe diversas características nada supérfluas para a vida do sujeito. 
(...) muitas vezes negligenciamos determinadas experiências ou até as 
esquecemos, mas quando pensamos realmente a fundo, vemos que foram elas 
que fizeram as pessoas que somos hoje.” (F.F., 20, M.)  

 

A narrativa passada tem a tarefa especial de levantar os acontecimentos que mais 

impactaram os jovens. Com o levantamento busca-se saber o que os jovens aprenderam com 

cada um deles, que reflitam sobre a forma que reagiram ou enfrentaram determinado 

acontecimento, que percebam quais as formas de lidar com os acontecimentos que são 

mantidas até hoje. 

“Foi (e é) extremamente interessante ver como diversas pessoas passavam pela 
mesma experiência e como cada um absorvia disso características, emoções e 
sensações completamente diferentes umas das outras. A experiência da 
mudança de uma cidade para outra, por exemplo, foi vivida por muitas pessoas. 
Alguns viam como liberdade, outros como um desafio, outros com muito medo 
e receio. Achei ótimo poder falar para a turma sobre o que passei nos últimos 
dez anos e achei extremamente interessante ver o que outros também passaram, 
cada um a sua maneira.” (F.F., 20, M.)  
 
“No final, aprendi que ao fazer um levantamento do passado como esse, pode-se 
entender muito o presente. É como uma página de Internet: está tudo linkado. O 
código que você pôs anteriormente vai fazer como que na tela atual, aquele 
texto fique de outra forma ou nem mesmo exista.” (L.C.O.M., 21, M) 

 

Em sua estrutura, a narrativa da vida profissional, embora se aproxime de um roteiro de 

ação, dividido em diferentes planos e cenas, guarda menos semelhança com a narrativa 
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fílmica do que com a da telenovela. Por vários determinantes que já foram abordados neste 

estudo, a narrativa como projeto profissional lembra a construção de um roteiro de telenovela: 

é feito em capítulos; possui um número fixo deles escritos para que não se corra o risco de o 

tempo da trama em ação ultrapassar a sua criação, mas que também não se distancie do calor 

dos acontecimentos; não se sabe o final até o último capítulo; mudanças acontecem; o autor 

dialoga com a audiência.  

Aqui, o jovem deve lidar com o duplo papel de autor e de personagem principal. Dessa 

forma, ele constrói o roteiro ao mesmo tempo em que atua. O que não significa uma tarefa 

fácil.  

“Herculano [sobre as etapas do projeto], foi o mais árduo trabalho. Sabe o 
ditado que diz (mais ou menos isso) ‘no trabalho do artista, 10% é fruto de 
sua criatividade, e 90% de sua ralação’? As etapas do projeto foram os 90% 
de ralação.” (J.P.F.S.P., 22, M)  
 
“Lógico que a teoria é muito mais fácil do que a prática. Eu refiz meu 
planejamento algumas vezes até apresentar a versão final. Sempre percebia 
alguma coisa que não fazia muito sentido e mudava. Parecia que estava 
escrevendo um livro, contando uma história, onde pudesse determinar qual 
seria o destino do personagem dessa história.” (N.T., 21, F)  
 
“Senti-me um pouco insegura em relação ao meu planejamento, mas gostei do 
resultado final, consegui me ver nele. Acho que serei uma pessoa realizada se 
conseguir segui-lo.” (L.B.M., 19, F)  

 

Na experiência com jovens que participam da disciplina de “Planejamento de vida 

profissional”, foi possível observar roteiros paradoxais: em alguns casos os roteiros 

conceitualmente eram atraentes e seduziam os jovens, enquanto que na prática não se 

apresentavam interessantes ou factíveis. Em outros casos, o roteiro era tão complexo que os 

jovens não conseguiam ou mesmo não desejavam sequer um papel como coadjuvante, como 

por exemplo, uma determinada história que para se realizar exigia coisas que o jovem não 

desejava que acontecesse, tais como deixar a cidade em que residem, se separar do 

namorado(a), estudar determinado idioma, interromper determinada atividade. 
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 Essa metáfora não pretende, contudo, sugerir que o jovem deva levar uma “vida de 

artista”, seguindo conceituação de Grun (2003), dedicando-se à permanente “reinvenção de 

si” e encarando a incerteza quanto ao futuro de maneira “positivada”, como abertura de 

possibilidades e a liberdade em perspectiva. Assim, simplesmente se endossaria uma 

interpretação do tipo otimista como a criticada por esse autor. Para ele, a “vida de artista” é 

um ícone do comportamento esperado dos que pretendem tomar as rédeas de suas vidas, obter 

sucesso ou até mesmo conseguir um emprego, um estilo difundido no que chamou de 

“indústria do otimismo”: “uma enorme e variada panóplia de instrumentos de auto-ajuda, a 

partir dos mais diversos suportes físicos, destinados aos mais diversos grupos sociais, 

geracionais, de gênero, raciais e regionais” (2003, p. 11). A mesma crítica poderia ser 

direcionada à perspectiva da inventividade adotada por Leccardi (1999, 2005b, 2006), na sua 

interpretação das estratégias dos jovens para lidar com a incerteza social, ou às idéias 

defendidas por Castells (1999, 2003).  

Ainda assim, argumenta-se que, pela experiência com os jovens pesquisados a 

construção de um projeto através da narrativa da vida profissional tem se oferecido como 

importante método para os jovens conhecerem o mundo do trabalho e conhecerem a si 

próprios. É exatamente no que escapa a possibilidade de perspectivar o futuro que o projeto 

acaba por disponibilizar conhecimentos acerca do próprio sujeito e do contexto em que se 

insere. Quando o jovem afirma que não é possível decidir ou planejar algo porque foge aos 

recursos que possui, o projeto questionaria então a que esfera estaria destinada tal decisão, e 

até onde se estendem e em que residem as suas possibilidades de pensar projetivamente. 

Nessas bases, a sala de aula como espaço para construção do projeto torna-se um espaço 

físico, psíquico e social no qual a incerteza não é abolida ou “tratada”, mas sim revelada. Ao 

se revelar a incerteza dos jovens é possível colocá-los em diálogo com diferentes instâncias: 
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com ele mesmo, com o outro, com o seu passado e com o futuro. Dessa forma, através da 

narrativa, o projeto negocia com a incerteza com o objetivo de estabelecer pontes discursivas; 

entre o que o sujeito busca e o futuro desconhecido, o projeto se constitui como uma 

narrativa. No final deste estudo, nada mais preciso para ilustrar o papel dessa prática 

subjetivante na vida dos jovens do que a fala de um deles: 

 
“Depois de um semestre inteiro continuo sem saber quem eu sou e o que 
pretendo fazer. Mas duas coisas aconteceram, consigo perceber quem eu era 
ou pensava que fosse e o que é importante para mim.” (T.A.D, 20, F) 
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CONCLUSÃO 

 
As discussões e reflexões realizadas ao longo deste estudo apontaram que, em linhas 

gerais, o processo de inserção profissional vem sendo vivenciado pelos jovens como uma 

experiência extremamente problemática que se intensifica com o passar dos anos. Evidências 

dessa percepção foram aqui pontuadas pela própria transformação na maneira como os jovens 

se posicionam diante do momento de inserção, apreendem e lidam com as problemáticas que 

o circundam. As questões relativas ao “como se inserir” ou “como dar início à carreira 

profissional”, expressadas pelos jovens nos anos 1980, cedem lugar ao genérico “não saber o 

que se quer ou se deseja” em relação ao futuro, ainda que os jovens se encontrem ao final da 

graduação.  

A imprecisão do querer, como um perfil e ao mesmo tempo um posicionamento, 

pareceu acarretar uma progressiva impossibilidade de os jovens pensarem e atuarem 

projetivamente sobre o seu futuro profissional e foi destacada aqui como um dos traços mais 

críticos do processo, dado que um possível projeto de vida profissional se encontra para os 

jovens condicionado ao saber o que se deseja e a sua validade se relaciona à possibilidade de 

se ter garantias. Diante das imprecisões sobre o mundo do trabalho por um lado e, por outro, 

da demanda por decisões e definições em relação ao futuro (implicando uma tomada de 

posição crítica quanto ao saber o que se deseja), a maior parte dos jovens pesquisados 

questionou a utilidade da construção de um projeto profissional. A pouca utilidade seria 

atribuída, sobretudo, ao curto alcance do planejamento, na medida em que os jovens 

entendem que o sucesso da empreitada não dependeria apenas deles e que tudo poderia mudar 

de um momento para outro. 

 Para um melhor delineamento do jogo de interdependências o estudo buscou realizar 

dois grandes objetivos. O primeiro referiu-se à tentativa de compreender o próprio momento 
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em que esse complexo jogo se apresenta, isto é, o espaço/tempo de confluência entre o mundo 

dos jovens que freqüentam a universidade e o mundo das engrenagens produtivas em 

funcionamento, espaço no qual o jovem é levado a responder sobre o que pretende da e para 

a vida profissional. Com essa pergunta, materializada na necessidade premente de conseguir 

um emprego, o futuro parece exigir posicionamentos, implicações e decisões em meio a 

paradoxais evidências de ser imprevisível, volátil e descontínuo.  

Ao longo do estudo, a partir das pesquisas revisadas, foi possível traçar uma distinção 

teórica entre a construção da trajetória profissional e a inserção profissional – enquanto essa 

seria uma “etapa” ou “momento” ou “passagem” no curso da trajetória, aquela envolve uma 

dimensão longitudinal e abrangente, que inclui os fenômenos de inserção e desinserção, 

preparação e sedimentação de processos produtivos. E apesar dessa distinção todos os estudos 

aqui analisados destacaram a importância dos processos de integração no mercado de trabalho 

como elemento distintivo dos percursos juvenis – e não apenas da construção das trajetórias 

ou do fenômeno da inserção profissional –, já que a integração no mercado de trabalho 

confere visibilidade, reconhecimento e inclusão social aos jovens.  

Em função das mudanças estruturais e da configuração de novas práticas sociais que 

apontam uma diversidade de formas de ser jovem, foi necessário questionar o conceito de 

“juventude”, reconhecendo que a fragmentação e o apagamento das passagens na condição 

dos jovens introduziram fissuras salientes na idéia de juventude como um conjunto de etapas 

normativas que conduziriam progressivamente ao mundo adulto. Nesse cenário de marcos e 

fronteiras transacionais enfraquecidos e apagados, a juventude como categoria transformou-se 

sensivelmente – para alguns, pareceu ampliar-se e, para outros, desapareceu completamente. 

Da mesma forma, foi necessário reavaliar o conceito mesmo de transição, pois esse 

designaria, em condições anteriores, o espaço/tempo para onde as diferentes etapas da 
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juventude deveriam convergir em movimentos contínuos, lineares e previsíveis, culminando 

numa mudança ou ultrapassamento definitivo de status.  

 A apreensão, em face da incerteza, da trajetória rumo ao futuro é vivenciada pelos 

jovens como uma quebra de seqüência, ainda por cima exposta a um imponderável acesso ao 

mundo do trabalho. Articulou-se aí o segundo grande objetivo da análise realizada, que foi a 

tentativa de um melhor delineamento do que poderia estar afetando o saber o que se deseja e 

a possibilidade de se atuar projetivamente sobre esse desejo. Verificou-se, aqui, que na 

ascensão à vida profissional as incertezas dos jovens expressas pelo “não saber” em diversas 

modalidades pareceram conviver aflitivamente com as mensagens assertivas que professam as 

verdades do mundo do trabalho, além de recomendar o que deva ser feito quanto a isso.  

 Tais mensagens, como verdades sobre o mundo do trabalho, são aqui problematizadas 

uma vez que parecem dar maior ênfase ao “como se inserir” produtivamente, em meio a um 

panorama de recrudescimento e vulnerabilidades. Geralmente fornecem suas próprias 

explicações e interpretações sobre a situação e prescrevem cursos de ação, sob a forma dos 

“10 passos para...”. Dessa forma não levam em consideração todo o conjunto de 

questionamentos e incertezas que atingem os jovens antes mesmo da preocupação com o 

“como construir o futuro profissional” e assim parecem deixar de fora importantes aspectos 

dessa questão, como o “para que se inserir produtivamente” ou “para que me tornar um 

profissional”, os quais se mostram como fundamentais na construção do projeto profissional. 

No fragmentado e imprevisível cenário das trajetórias juvenis deu-se aqui destaque à 

permanente necessidade de fazer escolhas e tomar decisões em meio a incertezas. Por isso, foi 

relevante considerar os principais elementos que influenciam os processos de decisões e 

posicionamentos dos jovens, sobretudo através da disseminação das mensagens que 

professam as tais verdades sobre o mundo do trabalho. As mensagens se mostraram 
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provenientes de diferentes discursos sociais – como a família, o mercado, a escola e a mídia –, 

que foram destacados aqui como componentes de um jogo de forças ou atravessamentos que 

influenciam a inserção profissional dos jovens. 

As falas dos sujeitos pesquisados sugeriram que o transcurso da escola para o trabalho 

envolve escolhas complexas ou que são percebidas pelos jovens como complexas, 

correspondendo a efeitos duradouros, determinantes das possibilidades de conseguirem se 

inserir profissionalmente e também da mobilidade e do estilo de vida futuros. Contudo, o “não 

saber” em diferentes dimensões figurou, por vezes, como justificativa para o “não poder pôr 

em perspectiva qualquer visão de futuro”, levando à postergação das escolhas e decisões e 

mesmo à paralisia em termos de ação prática. 

A freqüente indecisão entre os jovens não apenas evidenciou a ausência de linearidade 

e previsibilidade nos processos de inserção, mas também trouxe para a pauta de discussões as 

singularidades dos indivíduos, notadamente das formas que eles se relacionam com o devir. 

Junto com os novos modos de socialização e configurações para as trajetórias da educação 

para o trabalho, emergiram distintas possibilidades de os jovens lidarem com o futuro. Neste 

caso, o devir foi encarado como um futuro complexo que, diferentemente de tudo o que os 

jovens já vivenciaram até hoje, apenas chegará ou terá grande possibilidade de chegar na 

dependência de algumas implicações, notadamente de escolhas e decisões realizadas no 

presente.  

Contudo, diante de movimentos descontínuos ou com reduzida previsão de 

continuidade, a visão de futuro profissional se encontra ausente ou comprometida para os 

jovens. Além de manifestarem um desconhecimento quanto aos próprios desejos e 

expectativas com relação a suas escolhas e uma incerteza quanto à permanência de um querer 

realizar ou ser no longo prazo, os jovens vivenciam uma situação na qual percebem que as 
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ações no presente não apontam para qualquer tipo de retorno assegurado no futuro. 

Constatou-se, a partir disso, que os percursos dos jovens contemporâneos partilham de um 

mesmo denominador: as dificuldades em estabelecer uma perspectiva de tempo estável e 

orientada para o futuro. Assim, se os fragmentados percursos biográficos dos jovens 

contemporâneos evidenciaram as significativas mudanças no modo de produção capitalista, 

também refletiram as sensíveis transformações que afetaram a temporalidade social, isto é, as 

características do tempo social.  

Diante da perda da ancoragem das trajetórias em formas institucionalizadas, de sua 

fragmentação em episódios descontínuos, cada qual com seu passado, presente e futuro, 

constatou-se um progressivo esmorecimento das conexões entre o futuro e o planejamento dos 

cursos de ação que o constroem. Como se acredita que o planejamento é uma dimensão 

importante na construção da biografia, tal constatação levou a um exame crítico da relevância, 

do lugar e das circunstâncias de um projeto profissional na construção da inserção profissional 

dos jovens e das diferentes estratégias que os sujeitos vêm empregando para lidar com a 

incerteza em suas biografias, dentre elas a construção do projeto profissional. 

Em sentido moderno, a ação do planejamento era central para a relação que os sujeitos 

estabeleciam com o devir, e a construção de um projeto de vida se confundia com a própria 

formação da identidade moderna, oferecendo-se como um princípio organizador das 

biografias. Nessa perspectiva, o futuro se oferecia como uma externalidade, emprestando 

sentido à história e cadenciando o ritmo de vida dos sujeitos, apontando a direção dos 

caminhos a serem seguidos.  

No cenário governado por um modelo temporal linear e previsível, conferia-se ao 

futuro uma supremacia sobre o presente, que passou a ter valor meramente instrumental, 

cumprindo função operatória, sendo seu tempo sacrificado, as satisfações do agora 
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renunciadas em nome dos benefícios do futuro. O plano da vida pessoal ou profissional 

figurava como um guia metodológico para alcançar objetivos e metas pré-determinados, 

ancorados em um cenário previsível e com garantias; a partir de conhecimentos e informações 

disponíveis, o indivíduo conseguia fazer previsões minimamente razoáveis e acuradas sobre o 

futuro, que possibilitavam definir e desenvolver os cursos de ação para atingir esses fins. 

Entretanto, as profundas transformações sociais, econômicas, políticas e tecnológicas do 

contemporâneo colocaram em cheque o modelo temporal linear e previsível, em que passado, 

presente e futuro encadeavam-se como as etapas da vida em uma “biografia normal”. Diante 

da erosão dos modelos referenciais, do enfraquecimento ou desaparecimento das garantias 

que asseguravam as conexões entre os intervalos de tempo e os acontecimentos, o futuro 

tornou-se algo nebuloso, difícil de ser apreendido e planejado.  

Com relação a essas transformações e seus efeitos sobre as condições de construção de 

um projeto profissional, deu-se destaque à aceleração do tempo tecnológico e social e à 

diversificação capitalística dos modelos referenciais, porquanto pareceram intensificar a 

sensação de incerteza e indeterminação quanto ao futuro. Por um lado, o descompasso entre o 

tempo social acelerado e o tempo subjetivo pareceu por vezes correlacionado com a 

impossibilidade de o indivíduo conseguir responder a demandas sempre crescentes. A 

dificuldade de se relacionar com as pressões tempo e os ritmos impostos – como ter 17 ou 18 

anos e ter de decidir a carreira que pretende construir, com 22 anos ter certeza do que 

basicamente pretendem da vida em termos de “ser” e “realizar” – se mostrou como fator 

gerador de mal-estar ou estresse entre os jovens. Nessa perspectiva, o planejamento seria 

encarado como um conjunto de procedimentos administrativos para a organização do tempo 

na tentativa de ajustá-lo ao tempo das instituições nas quais os jovens participam ou deveriam 

participar, como a universidade ou a empresa.   
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Por outro lado, diante da crescente oferta de opções de escolhas sempre em renovação 

(por exemplo, identidades e estilos de vida) e da intensa ênfase na necessidade mesma de o 

indivíduo escolher, a indeterminação do futuro pareceu se oferecer como multiplicidade de 

possibilidades. O futuro, como o que resultaria do tempo na perspectiva de seu uso, pareceu 

cheio de potência, mobilizando o desejo, mas sugerindo um horizonte de possibilidades para 

além das capacidades que os indivíduos realmente têm de realizá-las. E de fato, entre muitos 

dos jovens pesquisados neste estudo, o “não saber o que fazer” se apresentou como resultado 

das inúmeras possibilidades que os sujeitos imaginavam ter. Contudo, como parece 

impossível ao sujeito realizar toda a potência que o futuro aparenta oferecer, como se 

mostram reduzidas as possibilidades concretas de cooptar com a velocidade das mudanças, o 

indivíduo se vê invadido por um sentimento de inadequação. 

Para lidar com o risco da inadequação, a cultura capitalista do contemporâneo opera no 

sentido de levar o indivíduo a abrir mão das experiências passadas (a história, os valores, os 

hábitos, as capacitações, as relações) para se tornar livre e aberto às mudanças e reinvenções. 

As recomendações, contudo, foram encaradas como apresentando seus próprios problemas, 

como a necessidade de descartar ou desconsiderar o passado, a memória, que é parte ativa do 

sentido construído para as trajetórias individuais e sociais. Constatou-se que, quando se 

enfraquecem as relações entre o presente e o passado, torna-se o presente e não mais o 

passado o referencial na dinâmica de significação do mundo e de si próprio, o que acaba 

resultando em uma sensação de imediatismo como se o presente se tornasse permanente – um 

presente estendido, ampliado. 

O presente estudo aponta para a pouca efetividade do projeto profissional orientado por 

imperativos racionalizantes, especialmente os de antecipação e linearidade, diante de um 

futuro que parece inapreensível e de um passado que se recomenda descartar. Se o horizonte 
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temporal se comprime e se torna duvidoso, o presente se apresenta como única dimensão 

confortável e atraente, já que o que ele oferece é nítido e imediato. Deve-se destacar, então, 

que nessa nova temporalidade novos parâmetros de discussões sobre essa questão despontam. 

Ao invés de projetos de longo prazo, a racionalização de um tempo futuro mutante e 

imprevisível se dá mediante projetos de curto prazo que enfocam áreas contíguas ao presente. 

A biografia, como o próprio projeto profissional, torna-se uma espécie de work-in-progress: 

vai se construindo experimentalmente no seu fazer, a partir dos recursos e das ferramentas 

disponíveis no presente. Como resultado, tem-se que, ao invés de antecipar e programar o 

futuro, os projetos se destinam a alimentar o presente, transformando-se em objetos virtuais 

que integram as ações e o imaginário dos sujeitos. 

A partir das análises realizadas, constatou-se que, na antecipação subjetiva do porvir, a 

atividade de planejar passaria então a privilegiar a reflexão sobre o sentido da trajetória 

profissional para aquele indivíduo que a realiza. O projeto deixaria de ser a antecipação do 

futuro para se tornar a representação de desejos e objetivos que, partindo de um conjunto de 

experiências passadas, da interpretação dos contextos (econômico, social, produtivo, cultural) 

onde o indivíduo se insere, de suas redes sociais de pertencimento e dos diferentes 

atravessamentos (educação, mercado, família, mídia), organiza e confere sentido às ações 

presentes e cotidianas. 

Dessa forma, concluiu-se que o projeto profissional não trata apenas da busca por 

localização e reconhecimento profissional, mas, sobretudo, se oferece como prática 

subjetivante, que envolve um processo de recognição dos inúmeros fatores que afetam a 

inserção profissional e a partir disso um processo de invenção ou ressignificação de si próprio. 

Ao invés propalar uma absorção passiva daquilo que é externo ao sujeito, como por exemplo, 

de modos de subjetivação, critérios de escolha e verdades sobre o mundo do trabalho, o 
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projeto enfocado na produção de subjetividade levaria o individuo a questionar as decisões 

que toma sobre a sua vida profissional, assim como todos os fatores que se interpõem no 

processo, afetando suas escolhas e decisões.  

Nas análises realizadas, constatou-se que a capacidade de decisão e escolha dos jovens 

com relação à sua vida profissional se viu intensamente influenciada pelos comportamentos 

exploratórios ou experimentações que vivenciaram ao longo de sua formação, assim como 

pelas informações que receberam ou buscaram para o entendimento do seu campo de atuação 

e para a própria construção do projeto. Diante dessa constatação, reforçou-se a importância do 

papel da universidade não apenas no processo de inserção profissional dos jovens, mas, 

sobretudo, como um espaço para reflexão e crítica, nesse caso sobre a inserção profissional e 

seus diversos atravessamentos, sobre as escolhas e os critérios de escolhas, sobre os desejos e 

os quereres individuais e as redes de influências que incidem sobre eles. Nessa perspectiva, a 

construção de um projeto profissional como prática subjetivante e produtora de sentidos 

contribuiria para a própria validação do processo de aprendizagem, já que permitiria ao 

sujeito integrar de maneira significativa os conhecimentos acessados no ambiente 

universitário ao projeto de vida.  

Por tudo que foi discutido ao longo deste estudo, concluiu-se que, nas condições aqui 

mencionadas, o projeto profissional se ofereceria menos como um produto e mais como um 

processo - um processo metodológico que envolve o sujeito com a sua singularidade e que se 

constrói como uma narrativa, uma história construída pelo sujeito a respeito de sua vida 

profissional e do que ele esteja tentando ou planejando viver. Constatou-se que, na disciplina 

de “Planejamento de vida profissional”, o incentivo à narrativa sobre si na construção do 

projeto vem possibilitando aos indivíduos conectar os acontecimentos e a experiência e, 



 245 

assim, identificar e integrar elementos que precisam ou devem compor um plano futuro sobre 

a vida profissional – mesmo que, como prática, a narrativa esteja ancorada no presente. 

Ao invés de partir do questionamento sobre “o que vai acontecer”, que pressuporia 

“descortinar o futuro”, a narrativa parte do questionamento sobre “o que eu desejo hoje que 

aconteça hoje ou amanhã”, incorporando o sistema de incertezas dos jovens, com seus 

impasses e o “não saber” em diferentes modalidades, como fonte de conhecimento sobre o 

sujeito. Em sala de aula, os impasses se transformam em questões e proposições e as 

incertezas, em diretrizes para a construção da narrativa e do próprio projeto. Ao se revelar a 

incerteza dos jovens, é possível colocá-los em diálogo com diferentes instâncias: com ele 

mesmo, com o outro, com o seu passado e com o futuro.  

Dessa forma, o projeto, como uma narrativa, se constrói como uma série de diálogos 

com as instâncias, facilitados pela presença do outro que, por isso, possibilita re-significar as 

incertezas, construindo inteligibilidade sobre a sua inserção produtiva e o que essa vem a ser 

no presente incerto. Concluiu-se daí que é exatamente no que escapa à possibilidade de 

perspectivar o futuro que o projeto acaba por disponibilizar conhecimentos acerca do próprio 

sujeito e do contexto em que se insere. 
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ANEXO 1 – Sobre a disciplina “Planejamento da vida profissional” e sua 
metodologia 
 

A disciplina “Planejamento de vida profissional” opera sobre a perspectiva da 

construção do projeto, mas extrapola a sua realização como um procedimento formal do 

conteúdo programático e da própria noção tradicional (tecnicista/racionalista) do 

planejamento de carreira.  

O encadeamento dos conteúdos é feito a partir das dúvidas e questionamentos dos 

jovens e da maneira como eles se apropriam do desafio da materialização de um projeto de 

vida profissional e, a partir disso, conduzem os encontros possibilitando que outras 

questões possam emergir. 

Assim parte-se da questão inicial que, na maioria das vezes, leva o jovem a buscar a 

disciplina. Entretanto, trata-se de uma questão complexa para a qual não há de antemão (ou 

não deve haver) uma resposta. Por conta disso, ao invés de uma questão central, as 

proposições e perguntas se endereçam a três questões básicas - onde estou, quem sou, o que 

me move.  

Destinadas a colocar o jovem em diálogo com ele mesmo, com o outro, com o seu 

passado e com o futuro, essas questões organizam-se metodologicamente em três módulos 

– contexto, autoconhecimento e redes sociais, análise de setor –, que compõem a 

disciplina. Em cada um deles, as questões são endereçadas por meio das técnicas de 

Dinâmica de Grupo, grupos de discussão e processamentos escritos. Todo o processo conta 

com o trabalho dos monitores que documentam cada experiência. 

No processo que vem sendo empregado na disciplina de “Planejamento de vida 

Profissional” oferecida na PUC-Rio e ECO/UFRJ, as técnicas de Dinâmica de Grupo foram 

criadas com base na observação longitudinal dos principais impasses dos jovens quanto à 
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questão da inserção produtiva e se atualizam a cada semestre30. Em função disso, são elas 

que introduzem ou encerram (dependendo da intenção) as discussões teóricas de cada 

módulo do curso. A partir da experiência estimulada pelas técnicas de Dinâmica de Grupo e 

consolidada nos grupos de discussão correspondente, os alunos são levados à reflexão sobre 

os diversos aspectos que cercam a problemática da inserção e clarificam a idéia do projeto 

como uma construção de uma narrativa sobre um caminho. 

O módulo do contexto busca tratar 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. Trata-se de onde o sujeito se encontra e de onde ele pretende 

atuar; busca questionar qual é essa realidade (geopolítica, econômica, histórica) e sob quais 

forças e contradições ela existe.  

Assim, o módulo do contexto inaugura a disciplina com a reflexão sobre onde estou, 

que abre o caminho para se pensar a inserção. Isso não é aleatório. A maioria dos alunos 

chega ao curso acreditando que só ele tem dúvidas e problemas. A incerteza, a 

ambivalência, bem como as soluções para essas questões, parecem todas individualizadas. 

A partir da reflexão sobre o contexto, os alunos percebem que isso não ocorre só com eles, 

mas que esses problemas são compartilhados pelos colegas. Além disso, percebem que as 

causas para tais problemas não são triviais e nem passíveis de serem solucionadas a partir 

de receituários. 

                                                 
30

São as técnicas de dinâmica de grupo atualmente utilizadas: Bastidores, Divã das Incertezas, Mosaico dos 
Fatores Críticos, Crenças dramáticas, Caixa Preta, Redes Sociais, Autologo, Aeroporto, O que você quer com 
o que você quer?, Visão de Futuro, A seleção, Outros Itinerários, Gestão dos custos, Referências 
profissionais, Debate: Para que planejar? 
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As técnicas de dinâmica de grupo31 favorecem o levantamento das dúvidas, 

propósitos, visões e motivações, e o processamento das atividades da técnica de dinâmica 

(a discussão sobre o que se passou) acaba levando ao compartilhamento das angústias e 

preocupações. Os jovens experimentam um sentimento ambíguo de alívio, porque 

percebem que não é só com eles, e preocupação, porque a coisa é pior do que imaginavam. 

À medida que as reflexões sobre o contexto avançam, os alunos descobrem que há muitos 

outros como eles. Dessa forma, a reflexão sobre o contexto prepara o terreno para o 

autoconhecimento.  

 O módulo do autoconhecimento e redes sociais dedica-se à sondagem de quem eu 

sou, do eu nos outros e, a partir deste movimento, do entendimento do sujeito como ser em 

relação. Supõe-se aqui que as reflexões visando o autoconhecimento devam incluir, 

necessariamente, uma reflexão sobre as redes sociais de pertencimento do jovem e os 

diferentes discursos sociais que os influenciam.  

Também composto por técnicas de dinâmicas32, leituras e discussões, esse módulo 

vem justamente ao encontro da narrativa angustiada do “não saber o próprio prazer, o 

próprio desejo”. As reflexões sobre o contexto, o autoconhecimento e as redes sociais são 

fundamentais para a construção da narrativa sobre o projeto profissional, mas não 

necessariamente respondem, sozinhas, a questão do se tornar produtivo. Portanto faz parte 

desse módulo, no seu final, a tematização sobre o significado e importância de se ter uma 

causa pessoal, ou seja, aquilo que mobiliza o jovem para a ação, o que o move, o que o 

desestabiliza, que as possibilidades de inserção começam a emergir.  

                                                 
31 Neste módulo, as técnicas de dinâmica de grupo relacionadas são: Bastidores, Divã das Incertezas e 
Mosaico dos Fatores Críticos.  
32 As técnicas de dinâmica de grupo relacionadas com este módulo são: Crenças Dramáticas, Caixa Preta, 
Redes Sociais, Autologo. 
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A descoberta da causa pessoal é talvez um dos desafios mais difíceis para os alunos, 

pois exige deles que entrem em contato com suas emoções e se impliquem nas coisas do 

mundo. A causa está muito mais relacionada com aquilo que desestabiliza o sujeito e o 

mobiliza para pensar e agir; os alunos, entretanto, inicialmente tendem a pensar as causas 

ou no âmbito das grandes causas ou no âmbito estritamente pessoal, voltada somente para 

os seus. Objetivamente, o que se pretende é colocar o aluno em contato com a necessidade 

de descobrir uma causa pessoal (ou várias). Mesmo não sendo esse o objetivo central do 

curso, deve-se pelo menos lhes mostrar a possibilidade de haver uma causa pessoal e os 

efeitos que isso traz para o sujeito (a causa dá sentido às ações), inclusive porque a causa 

não só dá liga para o sujeito como um todo, mas também atinge outros, mobilizando-os, 

arregimentando-os. A trajetória profissional passa, então, a ser um instrumento a serviço da 

causa, dando maior coesão e coerência ao projeto profissional que se está construindo. 

O terceiro módulo é o de análise do setor, e ao final dele é que o projeto 

profissional efetivamente se materializa. Trata-se do 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 se oferece como 

um indispensável aspecto da realidade. Além de buscarem as informações na maioria das 

vezes fartamente disponíveis nos canais de comunicação tradicionais, os jovens devem 

fazer um estudo específico da(s) áreas que pretende atuar ou que tenham curiosidade e 

interesse. Dessa forma as técnicas de dinâmicas33 se somam a alguns exercícios para que a 

investigação se realize da forma mais completa possível.  

                                                 
33 São as técnicas de dinâmica de grupo relacionadas com este módulo: Aeroporto, O que você quer com o 
que você quer?, Visão de Futuro, A seleção, Outros Itinerários, Gestão dos custos, Referências profissionais, 
Debate: Para que planejar? 
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O estudo do setor compreende a análise comparativa de diferentes realidades como a 

cidade, o estado, o país e o continente. Inclui a análise das séries numéricas (estatísticas, 

relatórios) com informações atualizadas e representativas do setor, no sentido de que se 

possa apreender o setor como algo em expansão ou retração. Esta análise deve revelar não 

apenas as especificidades de uma determinada carreira, mas também da cadeia produtiva de 

um setor, que em não raras as vezes apresenta novas carreiras e a interdependência das 

diferentes atividades.  

O levantamento das principais barreiras e pontos de vulnerabilidade a que os sujeitos 

estariam expostos ao atuarem numa determinada carreira devem ser levantados. Os fatores 

críticos para o êxito tanto para se adentrar quanto para se manter no trabalho também 

devem ser identificados. Da mesma forma, deve-se mapear os principais movimentos e 

expressões, assim como órgãos de classe e as formas de representação que o setor enseja. O 

estudo tem como ponto estratégico a realização de uma entrevista individualizada pelo 

jovem com referências profissionais daquele setor ou atividade, conforme sua escolha. 

O projeto profissional, como um instrumento que organiza o estudo, embora seja 

transmitido como uma ferramenta técnica e aguardado como o que vem depois, é construído 

ao longo da disciplina. O aluno passa o curso com a expectativa de que está se preparando 

para esse depois, quando terá que escrever o plano, e não percebe que, nas técnicas de 

dinâmicas, reflexões, discussões e produções realizadas, ele já o construiu em grande parte. 

Quando é chegado o momento da encomenda oficial do documento, os alunos se dão conta 

de que já têm mais da metade do material pronto. Isso porque o projeto vai justamente 

perguntar aquilo que foi levantado e discutido: onde ele se encontra, as suas redes sociais, 

as suas especificidades (características e atributos pessoais, seus pontos fortes e fracos, os 

sonhos e os desejos), a(s) carreira(s) que pretende seguir, etc. 
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O projeto se faz como um agrupamento de perguntas que são respondidas com as 

produções resultantes dos exercícios e das técnicas de dinâmicas. Há momentos mais 

subjetivos e outros mais objetivos. O projeto comporta diferentes horizontes temporais, 

como de um ano até 10 ou 15 anos, em que as ações devem estar distribuídas em três 

períodos (que remetem a macro-estratégias de ação), a saber: tempo de formação 

(apreensão institucionalizada), tempo de experimentação, tempo de criação.  

Ao final do curso, os alunos apresentam seus planos de vida profissional 

individualmente, para toda a turma. O fechamento do curso comporta um evento, que visa 

congregar os alunos e convidados desses (geralmente amigos, pais, e aqueles que o 

acompanham). Não se trata de uma formatura, mas de um espaço para os alunos 

multiplicarem os conhecimentos que produziram no curso e para os agentes de influência se 

manifestarem. Trata-se de um momento de grande importância para os alunos e de 

sensibilização dos agentes, já que esses são homenageados pelos alunos.  

 

 

 

 


