
 

 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
INSTITUTO DE PSICOLOGIA 

 

 

 

ALEXANDRE DOS SANTOS 

 

 

 

 

Gênero em Processos de Orientação Profissional  

(Versão corrigida) 

 

 

 

 

 

São Paulo 
2012 

 

 

 

  



1 

 

 

ALEXANDRE DOS SANTOS 

 

 

 

 

 

 

Gênero em Processos de Orientação Profissional 

(Versão corrigida)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2012 

 

Tese apresentada ao Instituto de Psicologia da 
Universidade de São Paulo como parte dos 
requisitos para obtenção do título de Doutor em 
Psicologia. 
- área de concentração: Psicologia Social 
 
Orientadora: Profª Drª Titular Yvette Piha Lehman 



2 

 

AUTORIZO A REPRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DESTE TRABALHO, POR 
QUALQUER MEIO CONVENCIONAL OU ELETRÔNICO, PARA FINS DE ESTUDO E PESQUISA, 
DESDE QUE CITADA A FONTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Catalogação na publicação 

Biblioteca Dante Moreira Leite 
Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo 

 

 
Santos, Alexandre dos. 

Gênero em processos de orientação profissional / Alexandre dos 
Santos; orientadora Yvette Piha Lehman. -- São Paulo, 2012. 

192 f. 
Tese (Doutorado – Programa de Pós-Graduação em Psicologia. 

Área de Concentração: Psicologia Social) – Instituto de Psicologia da 
Universidade de São Paulo. 
 

1. Gênero 2. Orientação Vocacional 3. Profissional 4. Escolha 
Profissional   5. Construcionismo   I. Título. 

 
LB1027.5 

 
 

  



3 

 

 
 
Nome: ALEXANDRE DOS SANTOS 
Título: Gênero em Processos de Orientação Profissional 
 
 
 

Tese apresentada ao Instituto de Psicologia da 
Universidade de São Paulo para a obtenção do 
título de Doutor em Psicologia.  

 
 

Aprovado em ______ / ______ / ________ 
 

Banca Examinadora 
 

Profª Drª Yvette Piha Lehman 
Instituição: Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo 
 
Julgamento: __________  Asssinatura: _________________________ 
 
Prof. Dr. Marcelo Afonso Ribeiro 
Instituição: Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo 
 
Julgamento: __________  Asssinatura: _________________________ 
 
Prof. Dr. Marcos Roberto Vieira Garcia 
Instituição: Universidade Federal de São Carlos-SP 
 
Julgamento: __________  Asssinatura: _________________________ 
 
Prof. Drª Tânia Casado 
Instituição: Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo 
 
Julgamento: __________  Asssinatura: _________________________ 
 
Prof. Drª Helena Coharik Chamlian 
Instituição: Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo 
 
Julgamento: __________  Asssinatura: _________________________ 
 

  
 
 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para  Eny  e  Mariana – mulheres da minha vida! 

Inspiração para o estudo, para o trabalho, para viver. 

Ao meu pai e meu irmão, espelhos masculinos. 

 

Não sei aonde chegaria sem vocês. 

  



5 

 

AGRADECIMENTOS 
 
 
 Ao agradecer a quem participou de nossas trajetórias corre-se o risco de se 
esquecer de pessoas significativas em vários momentos fundamentais dessa construção, 
porém, mesmo sabendo desse risco atrevo-me a nomear algumas pessoas extremamente 
importantes em toda a minha trajetória pessoal, para além deste trabalho. São elas: 
 
 
 
Os velhos amigos de batalhas (e seus nomes de guerra): Heavy, Piquet, Fabiano, Luisão, 
Sandrão, Edu, Betão e Mário vocês são os irmãos que escolhi. 
 
 
A Profª Drª Yvette Piha Lehman pela oportunidade e confiança no meu trabalho, obrigado 
pelo apoio e pelo incentivo dado. Obrigado por ter me acolhido na Orientação 
Profissional desde o início. Obrigado foi um grande aprendizado. 
 
 
A amiga Conceição pelas provocações à pesquisa, a escrever, a publicar ... 
 
 
Todos os meus alunos do cursinho (nesses 17 anos de profissão) que me ajudaram a 
tornar-me orientador. 
 
 
Meus ‘novos’ alunos das Universidades que - com sua vontade de aprender - me desafiam 
e me incentivam a querer ser cada dia mais um educador.  
 
 
Meus colegas de profissão que trilharam caminhos comigo no cursinho, no Sedes e em 
tantos projetos por aí.  
 
 
Fátima, Sônia, Nalva e Cecília por todo o suporte oferecido sem o qual nada teria sido 
realizado.  
 
 
e, a Marta “sempre ao meu lado”. 
 
 
 
 
  



6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

A   AUTORIDADE 

 

 Em épocas remotas, as mulheres se sentavam na proa das 
canoas e os homens na popa. As mulheres caçavam e pescavam. 
Elas saíam das aldeias e voltavam quando podiam ou queriam. Os 
homens montavam as choças, preparavam a comida, mantinham 
acesas as fogueiras contra o frio, cuidavam dos filhos e curtiam as 
peles de abrigo.  

 Assim era a vida entre os índios onas e os yaganes, na Terra 
do Fogo, até que um dia os homens mataram todas as mulheres e 
puseram as máscaras que as mulheres tinham inventado para 
aterrorizá-los.  

 Somente as meninas recém-nascidas se salvaram do 
extermínio. Enquanto elas cresciam, os assassinos lhes diziam e 
repetiam que servir aos homens era seu destino. Elas acreditaram. 
Também acreditaram suas filhas e as filhas de suas filhas. 

 

Eduardo Galeano – Mulheres 

Porto Alegre: L&PM, 2007 (p. 11)  
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RESUMO 
 
SANTOS, Alexandre dos – Gênero em Processos de Orientação Profissional. (192) págs. Tese 
(Doutorado). Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012. 
 
 

 Atualmente, os estudos de orientação profissional têm se ocupado de analisar o modo 

como o indivíduo constrói sua carreira e sua vida – a partir de uma perspectiva social 

construcionista. As abordagens biográficas baseadas em narrativas têm se mostrado eficientes 

para que orientandos contem suas estórias, reflitam sobre elas, entendam seu significado e 

reformulem intenções, o que serve como ferramenta para processos de orientação profissional 

baseados no paradigma de construção de vida. Alguns aspectos transversais como gênero, raça e 

classes sociais necessitam que sejam investigados seus efeitos nas trajetórias sociais dos 

indivíduos. O objetivo deste trabalho foi buscar compreender como ocorre a relação entre a 

categoria gênero e a construção social de trajetórias profissionais femininas e masculinas e o valor 

dessa categoria para processos de orientação profissional. Este estudo realizou-se a partir de dois 

grupos de atendimento em orientação profissional com base na metodologia de ateliês 

biográficos de formação. Os grupos foram constituídos, cada um deles, por três mulheres com 

grau de instrução de ensino superior. No primeiro grupo, as atividades centraram-se na produção 

de narrativas biográficas focadas na trajetória profissional sem inclusão de qualquer tema para 

discussão. No segundo grupo, as atividades incluíram a temática ‘gênero’ para discussão e 

reflexão, visando a uma produção de narrativas biográficas. Os resultados mostram o 

aparecimento espontâneo da categoria gênero nas narrativas das participantes sem 

necessariamente se constituir em um aspecto para reflexão. Nas mulheres com uma carreira 

profissional mais desenvolvida, o gênero foi percebido como determinante na construção de suas 

carreiras e, nas mulheres em início de carreira, o gênero apresentou-se no discurso, porém não 

foi percebido como relevante nas trajetórias profissionais desenvolvidas. Para o processo de 

orientação profissional proposto, a introdução da categoria gênero como temática de discussão 

não demonstrou diferença significativa do processo desenvolvido sem a presença da mesma. No 

entanto, no plano individual, as mulheres que julgaram ser o gênero determinante nas suas 

trajetórias profissionais, incorporaram uma nova tomada de posição acerca dos seus projetos, 

demonstrando o valor dessa discussão para intervenções em orientação profissional. O estudo 

aponta para a necessidade de introdução da temática ‘gênero’ como eixo transversal na formação 

teórico prática de orientadores profissionais. 

 

Palavras-Chave: Gênero; Orientação Vocacional; Desenvolvimento Profissional; Escolha 

Profissional; Construcionismo Social. 
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ABSTRACT 

 
 
SANTOS, Alexandre dos - Gender in Vocational Guidance Processes. (192) p. Tese 
(Doutorado). Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2012.  
  

At the present time, the vocational guidance studies are more likely to analyze both 

professional and life development of an individual – from the perspective of social 

constructionism. The biographical approaches based on narratives are efficient in order to make 

individuals tell their own stories, reflections and the real importance of those experiences, which 

are tolls that stimulate vocational guidance to develop their inner lives. Some transverse aspects – 

gender, race and social classes – and their consequences on individual lives must be examined 

carefully. The aim of this work is to comprehend the relation between the following specific 

points: the genders and male/ female professional development processes. This study, which has 

the biographic workshop parameter, analysed two groups attending vocational guidance. Each 

group constituted of three women in tertiary education. The first group focused on a free 

biographical narrative about professional developments. The second group focused on a gender 

biographical narrative. The results show that in both cases – free and non free biographical 

narratives – the issue gender was a common point. Whereas women with successful professional 

careers (group one) mentioned the issue gender as meaningful in their professional development, 

the beginner professionals in group two just mentioned it in their speech. Arise gender in the 

vocational guidance discussion did not convincingly demonstrated a difference in the proposed 

work. Nevertheless, in an individual perspective, the data obtained from women who believe that 

the issue gender is determinant in their professional developments, shows that vocational 

guidance has to discuss this specific aspect. The study shows the real necessity to introduce 

‘gender’ as a transverse point of discussion among the professional counselors.  

 
 
Keywords: Gender; Career counseling; Professional development; Occupational choice; 
Social constructionism. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

En el teatro de la vida… 

Una mujer en el centro de la escena, repite sin fin, el siguiente 

texto: 

Tengo que … Hacer el desayuno, llevar a l@s chic@as al 

colegio, lavar, limpiar, barrer, cocinar, fregar, escurrir, secar, colgar, 

tender, cortar, regar, doblar, guardar, planchar, ventilar, trapear, baldear, 

secar, tender las camas, plumerear, coser, encerar, comprar, preparar, 

acompañar, procrear, cuidar, alimentar, estimular, arropar, acunar, 

sostener, amamentar, ir al trabajo, ir a buscar a l@s chic@s al colegio, 

ayudar a l@s chic@s con la tareas, preparar la cena, acostar a l@s 

chic@s, agradar, escuchar, ayudar, comprender, conquistar, seducir … 

(Y vuelve a comenzar la letanía sin fin…) 

 

(Taller de géneros y educación popular “Nuestros 

placeres” por Lucia Fornieri)
1
 

 

A ladainha acima descreve uma cena comum em várias partes do mundo:  a  vida 

cotidiana de mulheres, as dificuldades enfrentadas, as duplas e triplas jornadas e suas 

várias facetas assumidas na vida social, aspectos que motivaram este trabalho. Em minha 

experiência profissional como orientador foi possível perceber que as desigualdades de 

gênero na construção de projetos profissionais são aparentes e que os diferentes projetos 

profissionais atravessados por discursos de gênero sobre possibilidades e impedimentos, 

não são percebidos na maior parte das vezes o que levou ao interesse pela presente 

pesquisa. 

 As práticas de orientação profissional tiveram grande transformação ao longo do 

século XX. Atualmente caracterizam-se por não se limitarem à transição escola-emprego 

(são pensadas ao longo da vida do indivíduo), serem menos diretivas, focarem na decisão 

autônoma dos sujeitos e, por estarem cada vez mais inseridas num contexto formativo 

para a escolha. Também enfrentam o desafio de orientar num mundo tido como instável 

e repleto de incertezas (GUICHARD, 2001a).  

                                                         
1 Oficina realizada em 03 junho de 2006 coordenada pela área de Gêneros e Educação Popular de “Panuelos 
en Rebeldia” equipe de educação popular que faz alusão ao movimento das Madres de La Plaza de Mayo e 
pertence à rede latino americana de educadores populares (www.panuelosenrebeldia.org) in Korol, 2007. 

http://www.panuelosenrebeldia.org/
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No plano teórico, a orientação profissional inicialmente assumiu a concepção 

objetivista da psicologia científica de observação, análise e predição do comportamento, 

tal visão predominou durante as três primeiras décadas do século XX. Com o avanço das 

teorias psicológicas, o foco teórico da orientação profissional passou a ser o 

entendimento dos processos internos do indivíduo nas suas escolhas e a análise das 

diferenças individuais expressas pelas aptidões, interesses, personalidade ou 

racionalidade para a escolha. A partir da segunda metade do século XX, apresentou-se 

também uma visão humanista tendo a pessoa como centro. Tal visão era reforçada pela 

transição da noção de uma “psicologia vocacional” para a noção de uma psicologia da 

carreira e posteriormente de desenvolvimento de carreira. Produziam-se teorias que 

buscavam compreender o grau de maturidade ou adaptabilidade necessário para que 

fossem feitas escolhas dentro dos diversos ciclos de vida e, afirmavam ser - a escolha 

profissional - um processo ao longo de toda a vida.  

As várias teorias desenvolvidas durante o século XX centraram suas atenções 

principalmente sobre a descrição do mundo do trabalho, os mecanismos internos, as 

escolhas vocacionais e o desenvolvimento das carreiras profissionais. Contudo essas 

teorias pressupunham certa estabilidade do mundo do trabalho e dos mecanismos 

internos, além de considerá-los como aspectos independentes (GUICHARD, 2001b). 

Atualmente as teorias de orientação profissional têm se ocupado de dar conta de como o 

indivíduo constrói sua carreira e sua vida – a partir de uma perspectiva social 

construcionista “que, em especial, reconhece que: (a) o conhecimento de um indivíduo e 

sua identidade são o produto de processos sociais e cognitivos que ocorrem num contexto 

de interações e negociações entre pessoas e grupos (Gasper, 1999); e, (b) o significado 

que o indivíduo atribui à realidade é co-construido em um contexto social, histórico e 

cultural, através do discurso com o qual estabelecemos nossos relacionamentos (Young & 

Collin, 2004).” (DUARTE et. al., 2009, p. 398). 

No entanto, alguns temas em orientação profissional ainda carecem de estudos 

como os que levem em conta as desigualdades de gênero, raça e classes sociais. A 

orientação, por ainda ser vista como um conjunto de práticas que não apresentam 

especificidade para um dado contexto ou fatores sociais implicados nessas desigualdades, 

tem se dedicado a demonstrar tais fatores apenas como um efeito da desigualdade. A 

produção de práticas que não incluem problemas de gênero em seus questionamentos 
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relativos ao autoconceito, às escolhas, à construção da carreira e à construção de si 

contribuem para manterem tais desigualdades. 

 

Na medida em que a teoria psicológica (e as respectivas práticas) 

invade a vida da cultura, apoiando alguns padrões de conduta e 

destruindo outros, tal trabalho deve ser avaliado em termos de bem ou 

mal.(GERGEN, 1985/2009, p. 317) 
 
 

 Tal situação nos leva a pensar – deveria a categoria gênero ser considerada um 

aspecto relevante na orientação profissional? Ou ainda pode-se pensar em problemas de 

gênero em orientação profissional? 

A categoria gênero tem sido desenvolvida em orientação profissional ainda como 

um efeito que busca antes descrever as diferenças das escolhas entre homens e mulheres 

do que problematizar a própria noção de gênero, sexo e escolhas como resultado de uma 

normatização das identidades sociais. Resultados como “mulheres buscam mais 

informações sobre o mundo do trabalho do que os homens” ou “homens planejam 

melhor suas carreiras” descrevem aquilo que aparece no mundo social como um efeito 

das normas que criam os discursos sobre gênero. Assim, a constatação de tais diferenças 

serve para organizar práticas de orientação profissional que reproduzem as 

características de um mundo genderizado de forma acrítica. 

Reconhecer que ainda existem diferenças nas maneiras que homens e mulheres 

constroem suas vidas pode ser um aspecto investigativo essencial, mas, ao não levantar 

hipóteses sobre os processos de inteligibilidades de gênero que produzem essas 

diferenças, elas tornam-se ‘naturais’, ficando como função da orientação profissional 

apenas o de contribuir com adaptabilidade do indivíduo e com os papéis desempenhados 

em diversos contextos sem discutir a própria construção desses papéis particularmente 

nas mulheres2, e para toda a sociedade. Assim, reconhecer alguns aspectos relativos à 

categoria gênero na construção da vida dos indivíduos é um primeiro passo, no entanto, 

esse reconhecimento é insuficiente para o avanço de teorias e práticas em orientação 

profissional no sentido permanentemente ressaltado da busca do autoconhecimento 

como fator essencial à reflexão sobre os determinantes sociais, econômicos e culturais 

                                                         
2 Inicialmente é tomada uma divisão binária de gênero apenas para identificar as produções conceituais 
sobre múltiplos papeis sociais atribuídos às mulheres tomadas como unitárias (Mulher) no sentido 
comumente atribuído do termo. 
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bem como sobre as influências nas escolhas e tomadas de decisão no mundo laboral e na 

construção de projetos de vida.  

Por outro lado, as produções teóricas sobre gênero estão marcadas por interesses 

políticos de compreender, denunciar e possibilitar a mudança da forma como o gênero, 

articulado com outras categorias de diferenciação incide sobre as desigualdades na vida 

social (PISCITELLI e LOPES, 2004), bem como sobre a análise das condições de 

desigualdade no mundo social e do trabalho (ANTUNES, 2002; SANTOS, 2009; BRUSCHINI, 

2000,2007; PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICÍLIOS [PNAD, 2007], 2008a, 

2008b).  

O panorama da situação de mulheres no mercado de trabalho tem sido 

largamente estudado e acompanhado nas últimas décadas. As pesquisas da Secretaria de 

Políticas para Mulheres (SEPM)3 têm demonstrado um crescente aumento da 

participação de mulheres no mercado de trabalho desde a década de 1970 com base em 

levantamentos estatísticos sobre tendências laborais e a participação feminina no 

mercado de trabalho, no desemprego para essa parcela da população e no mapeamento 

das profissões que ocupam. 

 

A participação das mulheres no mercado de trabalho vem crescendo 

continuamente no Brasil ao longo das últimas décadas. Alguns fatores 

que explicam esta mudança estão relacionados à própria expansão do 

mundo do trabalho; as transformações culturais que, mesmo lentas, 

redirecionam as mulheres a outros espaços, além do âmbito privado; à 

própria escolarização das mulheres, que hoje já apresentam indicadores 

educacionais superiores aos dos homens; e à redução da taxa de 

fecundidade, entre outros. (FONTOURA e GONZALEZ, 2009, p. 21). 

 

 Cristina Bruschini (2000, 2007) aponta como fatores desse aumento: a diminuição 

da taxa de fecundidade, as transformações na composição das famílias (menores e muitas 

chefiadas por mulheres), a maior presença feminina na população idosa devido a maior 

expectativa de vida de mulheres, a expansão da escolaridade (particularmente da 

população feminina) e novos valores relativos ao papel das mulheres na sociedade 

brasileira. Esses fatores ajudam a entender também o novo perfil das trabalhadoras 

                                                         
3  Secretaria de Políticas para as Mulheres - criada através da Medida Provisória nº 103, de 1º de janeiro de 
2003, convertida na Lei nº 10.683/2003.  
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brasileiras que antes (final da década de 1970) eram em sua maioria jovens, solteiras e 

sem filhos e no século XXI passou a ser de trabalhadoras ‘mais velhas’, casadas e mães. 

 Contudo, apesar da expansão do mercado de trabalho ocupado por mulheres, as 

desigualdades entre os gêneros masculino e feminino ainda é muito grande. Em geral, as 

mulheres ganham menos do que os homens em qualquer ramo de atividade, tipo de 

ocupação (empregados/as, empregadores/as, autônomos/as, trabalhadores/as 

domésticos/as), jornada de trabalho ou grau de escolaridade. Enquanto as mulheres têm 

mais oportunidades de emprego no setor de prestação de serviços (dividido nos 

subsetores de: a) alojamento e alimentação, b) educação, saúde, e serviços sociais; c) 

serviços domésticos; e, d) outros serviços [pessoais, coletivos e sociais]), os homens 

concentram-se mais nas áreas industrial (de transformação e construção civil), agrícola e 

de comércio. Além disso, são inexpressivas as taxas de ocupação de homens em 

atividades domésticas e muito baixas em atividades de consumo e construção próprios ou 

para o grupo familiar. 

 Além dos baixos salários e desigualdades entre mulheres e homens no que se 

refere às mesmas profissões4, existem também profissões tidas como femininas que em 

geral gozam de menor prestígio social como professoras primárias, empregadas 

domésticas ou diaristas. 

 

as trabalhadoras continuam concentradas em atividades do setor de serviços e 

no seguimento informal e desprotegido do mercado de trabalho. (...) Os afazeres 

domésticos continuam sendo considerados como inatividade econômica, 

embora mantenham ocupadas boa parte das mulheres. As trabalhadoras mais 

qualificadas predominam em empregos tradicionais femininos, como o 

magistério, a enfermagem e o serviço social. Os baixos salários e as 

desigualdades entre elas e os colegas continuam a fazer parte do seu mundo do 

trabalho. (BRUSCHINI, 2000 p. 56) 

 

 

 Por que as mulheres continuam a ser maioria em algumas ocupações e não em 

outras? Como acontece esse direcionamento? Pesquisas já mencionadas (ANTUNES, 

1995,2002; PNAD, 2007; SANTOS, 2009; BRUSCHINI, 2000,2007) mostram as diferenças 

                                                         
4 Segundo as “Séries Históricas” do Banco de Dados sobre Trabalho das Mulheres da Fundação Carlos 
Chagas (série 8 – Ganhos de homens, ganhos de mulheres), os rendimentos mensais de profissões tidas 
como mais feminizadas (como recepcionistas, agentes comunitárias de saúde e afins, secretárias bilíngues e 
executivas) ganhavam entre 14% e 36% a menos que os homens na mesma função. 
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entre a participação feminina e masculina no mercado de trabalho brasileiro. Entretanto, 

ao invés de analisar essas questões apenas como ‘fatos concretos’, há a necessidade de 

se compreender esse fenômeno a partir das relações sociais e da construção da realidade 

operada pelas pessoas na orientação para profissões específicas, vistas socialmente como 

masculinas e/ou femininas. Como o conceito de gênero não se funda na identificação das 

características e diferenciação individuais, mas sim na tensão e conflito das interações 

humanas e nas relações de poder e subjetivação, é preciso traduzir o sistema de 

significados presentes na cultura e na história da sociedade que acabam por legitimar a 

manutenção da concepção de diferenças e estabelecimento de categorias de 

comportamento e personalidade. 

Os modelos de orientação profissional, atualmente, têm abordado a categoria 

gênero como aspecto relevante nos processos de orientação profissional, principalmente 

na produção de barreiras estruturais e ambientais em função de gênero, raça, classe 

social e orientação sexual (BETZ, 2002). 

Na orientação profissional a subjetividade se constitui como aspecto fundamental 

para a possibilidade de escolhas dentro de um paradigma de construção de si. Ela é 

entendida como a expressão de uma realidade subjetiva construída a partir da interação 

entre o externo e o interno, conforme afirma González Rey (1999 p. 51): 

 

 A subjetividade existe de forma simultânea nas configurações de 

personalidade e em processos que caracterizam o espaço interativo do sujeito 

nos diferentes momentos de sua ação, dentro dos quais as configurações surgem 

como constitutivas do sentido subjetivo desses espaços e, por sua vez, 

reconstituem-se neles. Isso impossibilita a separação de seus momentos interno-

externo e individual-social. 

  

 O processo de subjetivação social está ligado aos processos de institucionalização 

e ação dos sujeitos nos diferentes espaços da vida social. Nesses espaços são criados 

significados e sentidos  

 

[...] que delimitam e sustentam os espaços sociais em que vivem os indivíduos, 

por meio da própria perpetuação dos significados e sentidos que os caracterizam 

dentro do sistema de relações em que eles atuam e se desenvolvem. 

(GONZÁLEZ REY, 2003) 
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 A categoria gênero é elemento constante dos processos de institucionalização e 

ação que implicam na vida social do indivíduo.  

 
[...] a configuração da subjetividade da família, que tem toda uma história de 

elementos de sentido que deixam de ter caráter individual para passar a ser 

“ordenadores” dos diferentes aspectos da vida familiar, como são os códigos 

morais que delimitam o espaço da vida familiar, a articulação entre os 

membros, o tipo de padrão emocional dominante nos espaços interativos da 

família, a sugestão das questões de gênero e idade na família, etc. 
(GONZÁLEZ REY, 2003 - grifo nosso) 

 

O objetivo deste estudo é buscar compreender como gênero está inserido na 

construção social de trajetórias profissionais. Como são interpretadas essas trajetórias? 

Como se orientam mulheres e homens para uma profissão e como são percebidas essas 

trajetórias? 

 Dada a centralidade do trabalho no mundo real, a construção de identidade passa 

pela inserção do indivíduo nesse espaço social. Perguntas como “quem é você?” ou “o 

que você faz da vida?”, geralmente são respondidas a partir de uma atividade laboral, 

reduzindo invariavelmente o ser ao fazer. Segundo Dejours (2004 p. 30), 

 

Trabalhar constitui, para a subjetividade, uma provação que a 

transforma. Trabalhar não é somente produzir; é, também, transformar a si 

mesmo e, no melhor dos casos, é uma ocasião oferecida à subjetividade para se 

testar, até mesmo para se realizar. 

 

 Assim, as trajetórias profissionais das mulheres que farão parte da pesquisa terão 

muito a dizer sobre a forma como constroem sua identidade e também como percebem 

sua participação no mundo social. Contudo, se pensarmos nas desigualdades existentes 

na constituição do mundo social do trabalho, as experiências afetivas que consolidam a 

construção dessa identidade acabam sofrendo limites associados ao gênero 

(particularmente o feminino). 

 

É em razão deste estatuto do trabalhar em relação à vida que a questão dos laços 

entre trabalho e subjetividade (e da experiência afetiva fundamental do 

sofrimento na qual ela se manifesta) deveria encontrar um lugar a sua altura na 

teoria da ação e no registro do político. (DEJOURS, 2004 p. 31) 
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 Por essa razão, a intenção desta pesquisa não é somente compreender essas 

trajetórias profissionais femininas, mas também propiciar aos atores5/autoras dessa 

pesquisa uma possibilidade de reflexão sobre suas trajetórias.  

 Segundo Nelson, Ochocka, Griffins & Lord (2004) apud Neves e Nogueira (2005 p. 

409),  

Advogar que a investigação crítica deve ser toda ela baseada no valor da 

reflexividade implica equacionar certos princípios: a) a adopção de designs de 

investigação flexíveis; b) a promoção da componente educacional para todos/as, 

incluindo a comunidade em geral; c) a desmistificação da convicção de que o 

conhecimento científico é propriedade apenas dos/as especialistas, mostrando 

que ele é e deve ser efectivamente pertença de todos/as; d) o envolvimento de 

todos/as na interpretação dos resultados e na criação de recomendações para a 

mudança; e, e) o favorecimento de oportunidades para que todos/as possam 

coapresentar e ser coautores/as nos relatórios de investigação elaborados, os 

quais devem contemplar experiências e perspectivas pessoais. 

  

 

 A intenção de utilizar o valor da reflexividade na pesquisa vai ao encontro do 

movimento crítico com relação às pesquisas acadêmicas, implementado pelos próprios 

movimentos feministas: 

 

“A investigação feminista ilustra uma clara consciência dos/as 

investigadores/as acerca do seu papel e envolvimento pessoal na investigação 

(Reinhartz, 1992). Wilkinson apelidou esta consciência de reflexividade 

pessoal, representando esta uma espécie de disciplina de autorreflexão acerca de 

quem somos, de como as nossas identidades – como cidadãos/ãs ocidentais, 

como membros de determinados grupos étnicos ou religiosos, como seres 

genderizados, como feministas – interferem no nosso trabalho e de como, por 

outro lado, o nosso trabalho influencia estes aspectos do nosso self“ (extraído de 

NEVES e NOGUEIRA, 2005, p. 410). 

 

 A orientação profissional não pode ser entendida apenas como um mecanismo 

para escolha de uma carreira. Num contexto mais amplo caracteriza-se por ser um 

processo em que cada sujeito possa ter um espaço e um tempo para manifestar suas 

preocupações e problemas, para que, por si mesmo, vá elaborando seu projeto de vida, 

definindo suas possíveis escolhas e delimitando os obstáculos que lhe impedem de 

resolver seus problemas. A orientação profissional constitui-se como um lugar onde é 
                                                         
5 Não foi utilizado o termo atrizes para não confundir com o gênero feminino da profissão de ator. 
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necessária a ocorrência da reflexão sobre a própria trajetória e sobre a constituição da 

identidade psicossocial do sujeito, pois 

 

aborda situações conflitivas que podem comprometer a toda a personalidade, 

pois tem relação com a identidade e as mudanças, e com tudo o que isso 

mobiliza e desestrutura. Além disso, elaborar um projeto vocacional-

ocupacional põe em descoberto a problemática do sujeito e suas disposições 

psicopatológicas, pois condensa toda a história prévia dessa pessoa e, ao mesmo 

tempo, antecipa seu futuro (MULLER, 2006 p. 15)
6
. 

 

 
   

A apresentação e discussão do paradigma atual de perspectiva social 

construcionista visa levantar elementos atuais na problemática da orientação profissional 

e avaliar a possibilidade e necessidade da inclusão de problemas de gênero nas práticas 

de orientação profissional. Além disso, procura mostrar como algumas teorias 

desenvolvidas (no Brasil e na Argentina, por exemplo) já teciam críticas às concepções 

objetivistas e de desenvolvimento de carreira ao centrarem suas abordagens e estratégias 

num indivíduo visto como proator, sujeito da ação e conferirem à orientação um caráter 

reflexivo sobre a própria ação do sujeito, já apontavam em seu corpo teórico a 

necessidade de discussão sobre a produção de contextos em que são formadas as 

identidades num processo interativo.  

Na segunda parte deste trabalho, haverá uma apresentação de alguns problemas 

relativos à categoria gênero a partir de uma perspectiva construcionista pela qual o 

gênero é visto como uma construção social performativa. A identidade de gênero como 

uma produção de sentido dentro de um sistema normativo (o qual a coloca como algo 

essencial e não produzido socialmente), foi adotada como algo natural e imanente do 

indivíduo, o que por si só determinava a constituição da própria subjetividade e produção 

de identidades geral e profissional, além da (re)produção e manutenção de contextos que 

em que essas identidades eram formadas.  

Os avanços na discussão teórica sobre gênero têm sido construídos a partir da 

reflexão crítica dentro dos movimentos feministas tornando a discussão das mulheres 

como sujeito do feminismo uma pauta constante que orientou os rumos pela busca de 

                                                         
6 Os texto citados originados em outras línguas foram traduzidos pelo autor da tese. 
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emancipação. Tal perspectiva torna necessária a discussão de como integrar as demandas 

do feminismo a outras demandas sociais, utilizando os avanços na produção de teorias 

feministas para a compreensão dos processos de repressão e normatização de outras 

esferas sociais. Nesse sentido as teorizações do feminismo extrapolam seus sujeitos. Um 

processo de orientação profissional que vise produzir ferramentas e subsídios para a 

construção de si deve ter condições de se articular com a discussão teórica dos 

movimentos sociais na busca de emancipação e também na produção de identidades 

transitórias e mutantes, desenvolvidas sobre bases reflexivas que produzam contextos 

que também são cristalizados, porém com aberturas para a produção da superação dessa 

cristalização.  

Na terceira parte do trabalho será feito um levantamento sobre a ocorrência da 

categoria gênero nas teorias de orientação profissional visando compreender como essa 

temática tem sido tratada nessas teorias. 

Na quarta parte, pretende-se demonstrar como uma discussão sobre gênero 

numa perspectiva crítica torna-se relevante para a produção de teorias e práticas de 

orientação profissional que busquem auxiliar os indivíduos na construção de suas 

carreiras e na construção de vida, incluindo na reflexão e revisão da elaboração dos 

conceitos de identidade a possibilidade de discussão e análise dos discursos normativos e 

de práticas reguladoras de formação de gênero. 

Os resultados apresentados em forma de elementos de conteúdo das narrativas 

das participantes da pesquisa pretendem demonstrar a ocorrência da temática de gênero 

nos discursos e nos problemas relativos à reorientação de carreira, inserção no mercado 

de trabalho, possibilidade de atuação expressos nas trajetórias profissionais.  

 A última parte deste trabalho procurará introduzir elementos para uma orientação 

profissional crítica a partir do valor da reflexividade nos processos de construção de 

carreira e construção de vida. Elementos esses que utilizam a narrabilidade e a atividade 

como recurso para essa construção, além da produção de uma percepção dos papéis 

salientes na vida do indivíduo e da intencionalidade de adaptação a um determinado 

contexto. Apontar para a tomada de consciência sobre os imperativos à necessidade de 

adaptação e às possibilidades de sua superação pela reflexão sobre os contextos 

formativos de suas necessidades. Assim, para o orientador profissional, temas sobre a 
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construção de identidades devem incluir em suas discussões os aspectos de identidade 

social, identidade profissional e identidade de gênero mediante os aspectos constitutivos 

dessas pela via da compreensão da subjetividade. 

A opção metodológica pelos ateliês biográficos de projeto visa permitir às 

participantes: a) narrarem suas trajetórias profissionais e de vida; b) poderem refletir 

sobre essas trajetórias; c) produzirem significados para suas trajetórias futuras a partir da 

intencionalidade presente nos projetos elaborados. Com base na narração de suas 

trajetórias esta pesquisa buscou levantar elementos de gênero presentes e a influência 

desses elementos na produção das trajetórias e na intencionalidade dos projetos. Ao 

assumir ‘mulheres’ como púbico dos ateliês biográficos de projeto, houve a intenção 

inicial de direcionar para um grupo social amplo concretamente constituído e objeto de 

um discurso ideológico e normatizador sobre si; em segundo lugar, reconhecer o valor da 

produção teórica que os movimentos feministas vêm produzindo sobre o tema gênero a 

partir da busca pelo reconhecimento e pela emancipação feminina e, finalmente, 

possibilitar uma aproximação teórica entre gênero e orientação profissional. Dessa 

maneira, buscou-se através da trajetória profissional de mulheres, a compreensão de 

elementos de gênero que determinem ou influenciem na produção de formas identitárias 

subjetivas (DUARTE et. al., 2009), a futura ampliação dessa discussão para outras parcelas 

sociais e o compromisso entre o discurso público e a vida cotidiana. 
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2 – GÊNERO 

 

 

2.1 - Movimentos Feministas e Gênero 

 

 

Os movimentos feministas tiveram como objetivo central mudanças sociais 

necessárias às plenas igualdades civis, políticas e econômicas de mulheres e homens. Na 

base desses movimentos estão reivindicações de atitudes, direitos e oportunidades iguais 

para homens e mulheres além das concepções de diversidade, alteridade e 

reconhecimento. Frasier (2002) aponta que o desenvolvimento das teorias feministas 

acompanhou seus zeitgeist7 expresso em grandes ondas que denotam os contornos dos 

acontecimentos relativos ao conjunto dessas teorias. 

 Identificam-se três grandes ondas (PEDRO, 2005; NOGUEIRA, 2001; MAFFIA, 2007) 

de acontecimentos na história dos movimentos feministas: a primeira com início na 

segunda metade do século XIX e estendendo-se até a Segunda Guerra Mundial, partiu do 

questionamento sobre o pressuposto das diferenças entre indivíduos interpretadas como 

naturais seriam, na realidade, de cunho político e assim não deveria haver um lugar 

natural para indivíduos diferentes, era um momento de construção da cidadania de 

sujeitos com os mesmos direitos, nesse momento, o movimento feminista teve por 

objetivo o estabelecimento da mulher como cidadã e um resultado desse período foi a 

instituição dos sufrágios universais em que as mulheres seriam vistas como detentora de 

direitos – o direito ao voto e, portanto de ser cidadã.  

                                                         
7 Zeitgeist (o espírito da época) foi definido por Hegel como “uma filosofia que pertence a um período 
especial e já é uma página e um momento disso”, produzido a partir de um movimento sincrético de 
coprodução teoria/sociedade para atingir o que é essencial numa filosofia (teoria): a) compreender a 
relação da teoria com seus concomitantes históricos; b) perceber o que é exclusivamente peculiar a ela 
(isolando-a de qualquer outra coisa com que esteja relacionada). Para isso é necessário distinguir de uma 
teoria o que tem afinidade com ela (qual afinidade há entre teoria e política), quais momento singulares do 
parentesco entre uma teoria e uma política e ao reconhecer estes pontos de afinidade/parentesco entre 
uma teoria e uma política se chegar ao que é essencial da teoria (HEGEL, 1988 pp.121-122) 
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A segunda onda ocorreu no pós-2ª Guerra , mais precisamente entre os anos 1960 

e meados dos anos 1980 (NOGUEIRA, 2001), esse período coincidiu com outros 

movimentos8 que mobilizaram grandes manifestações contra discriminações de vários 

níveis que traziam a denúncia de que as chamadas democracias não eram tão 

democráticas, pois não universalizavam os direitos a várias parcelas da população, 

parcelas essas que, por não serem participantes plenas dos direitos universais, são vistas 

como minorias.  

As discussões centraram-se na relação que as injustiças econômicas, políticas e 

culturais de gênero estabeleciam com o capitalismo desenvolvido pelo Estado num 

modelo androcêntrico o que levou a lutas por redistribuição, representação e 

reconhecimento (FRASIER, 2009). Mais uma vez buscou-se a desnaturalização dos lugares 

sociais ao problematizar que nas reivindicações dos movimentos de esquerda por 

sociedades mais democráticas faltavam discussões sobre a dimensão política da vida 

cotidiana na qual se incluía a maioria das mulheres dentro de relações de opressão sobre 

as quais não se falava (MAFFIA, 2007) a determinação do espaço produtivo da mulher 

como um espaço reprodutivo por excelência, associado às características 

naturalizadas/naturalizantes e tornadas ‘essência’ da subjetividade feminina. Coube 

como objetivo ao movimento feminista a eliminação das opressões à mulher, ficando 

assim conhecido esse período pela luta em prol da libertação da mulher e teve na 

reconstrução da condição e imagem femininas – livre, autônoma e independente – a 

estratégia utilizada.  

Um aspecto da segunda onda do feminismo a ser considerado foi o surgimento de 

conceitos aparentemente paradoxais dentro do movimento: a luta pela igualdade e a 

ênfase nas diferenças; ênfase nas liberdades individuais e luta contra a opressão às 

mulheres baseada na solidariedade; e, unidade com relação às relações de dominância e 

poder e diversidades de classe e raça. Tais “paradoxos” marcaram a fragmentação dentro 

do movimento feminista no qual foram tomadas posições distintas com relação ao 

direcionamento das discussões e lutas do movimento (PEDRO, 2005). 

Duas tomadas de posição mobilizavam essa fragmentação: uma que defendia a 

necessidade da eliminação de barreiras formais que promoviam a desigualdade lutando 

                                                         
8 Movimentos pacifistas, ecologistas, de direitos civis e humanos. 
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por leis e normas que eliminassem (ou ao menos diminuíssem) a discriminação com 

relação à ocupação dos lugares sociais – assim, procuravam-se os mesmos direitos 

laborais, por exemplo, e as mesmas oportunidades no mundo do trabalho (ERGAS, 1995). 

No entanto, a busca pela equiparação eclipsou a necessária discussão de que lugar era 

esse a ser ocupado e os mecanismos que o haviam construído - uma lógica de dominação 

e poder - dessa maneira, houve um movimento de inserção e ocupação e não de crítica 

do lugar ocupado - que o mundo público da produção somente era possível graças ao 

mundo privado (doméstico), lugar “naturalizado” como sendo da mulher e da reprodução 

da força de trabalho (MAFFÍA, 2007). Essa tomada de posição dentro da segunda onda do 

feminismo ficou conhecida como feminismo da igualdade. 

A outra tomada posição destacava-se pelo que se chamou de feminismo da 

diferença que, tendo por base a teoria psicanalítica, postulava a necessidade de se 

valorizar as diferenças entre mulheres e homens, oferecendo visibilidade, principalmente, 

à especificidade da experiência feminina, em geral, negligenciada (NARVAZ e KOLLER, 

2006). Essa tomada de posição do feminismo da diferença foi acusada de se tratar de 

essencialista por apoiar-se em concepções de que o sexo (genital) promovia a diferença 

com os homens e a necessária identidade para as lutas pela libertação, porém as 

mulheres, para terem poder “deveriam recolocar sua diferenças como de igual valor com 

a diferença dos homens” (idem, p. 82) o que conferia a essa diferença uma perspectiva 

cultural, tanto quanto a posição igualitarista (PEDRO, 2005). Apesar da chamada 

“regressão ao essencialismo”, o movimento feminista da diferença deixou em seu legado 

um avanço ao tecer críticas ao modelo de desenvolvimento humano individualista e 

liberal que pressupõe a busca de competência individual e o pacto entre as várias 

individualidades para o convívio social, esse modelo sustentava as diretrizes do 

capitalismo e do mundo falocêntrico construído (MAFFÍA, 2007). Assim, o movimento 

feminista da diferença produziu a ideia do indivíduo enraizado para o qual o 

desenvolvimento estava intimamente ligado com as condições sociais a que estava 

submetido o indivíduo, condições essas que não eram universais, mas comunitárias 

(locais). 

Os aparentes paradoxos não impediram a compreensão da condição sistêmica de 

subordinação das mulheres como “fundamentadas nas estruturas profundas da 
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sociedade” (FRASER, 2009 p. 18) expressas pelas desigualdades econômicas, hierarquia 

de status e assimetrias do poder político, levando à consequente necessidade de 

transformação da estrutura social que se configurava numa busca pela emancipação. 

Talvez a ambiguidade mais presente tenha sido a perspectiva de internacionalização da 

busca pela justiça e emancipação (em acordo com o referencial ideológico socialista) e o 

pragmatismo ligado às reivindicações nacionais. Assim, a dificuldade estava em buscar 

bandeiras universais denunciando modelos imperialistas de Estado, porém as 

reinvidicações contra as subordinações e discriminações tinham os Estados territoriais 

como seus principais destinatários (FRASER, 2009).  

 

Em suma, a segunda onda do feminismo aderiu a um projeto 

político transformador, baseado em um entendimento expandido de 

injustiça e na crítica sistêmica da sociedade capitalista. As correntes mais 

avançadas do movimento viram as suas lutas como multidimensionais, 

voltadas simultaneamente contra a exploração econômica, hierarquia de 

status e sujeição política. (FRASER, 2009 – p. 21) 

 

 

O termo gênero foi sendo desenvolvido durante os “debates que se travaram 

dentro do próprio movimento, que buscavam uma explicação para a subordinação das 

mulheres” (PEDRO, 2005 – p. 79). As críticas que o termo Mulher recebeu revelavam um 

retorno à noção de características essenciais e universais das mulheres o que levaria a um 

movimento feminista único e que representasse “a mulher” (já que o que unia a todas as 

mulheres era um conjunto de características comuns ou mais frequentemente presentes 

nas mulheres e inexistentes ou pouco frequentes nos homens). No entanto, essas 

características universais refletiam na verdade uma parcela da população feminina 

ocidental com características hegemônicas (participantes das classes médias dos países 

centrais) e, por esse motivo o movimento feminista perdeu força ao tentar representar os 

anseios de diferentes mulheres em diferentes condições sociais (MAFFÍA, 2007). 

A noção de movimento único veio a sofrer uma crise com a percepção da 

diversidade do movimento feminista, pois a unicidade anterior do movimento decorria de 

um retorno ao estabelecimento de características universais sobre a mulher que derivava 

de uma imagem particular de um grupo de mulheres feministas que, muitas vezes, 
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tornavam a mesma, espelho de si próprias ao apresentarem suas necessidades como 

representantes de todas as necessidades femininas. Com a reclamação de mulheres de 

outras condições sociais que sofriam conjuntamente à discriminação feminina outros 

tipos de discriminação, como as relativas à classe e raça, percebeu-se que não havia um 

único movimento, mas sim vários movimentos, esses vários movimentos feministas 

trouxeram à tona a discussão da diversidade de identidades (NOGUEIRA, 2001). Um dos 

produtos desse embate interno no movimento feminista da segunda onda foi a 

incorporação da noção de equidade e paridade na produção conceitual feminista. 

(NARVAZ e KOLLER, 2006).  

A terceira onda do movimento feminista surgiu da ênfase dada ao 

reconhecimento da diferença, subjetividade e singularidade com base nos estudos pós-

estruturalistas predominantes na França (NARVAZ e KOLLER, 2006) e buscou oferecer 

uma resposta à exclusão dentro do próprio movimento (CHAMBOULEYRON, 2011). O 

debate interno levou à superação da concepção do termo Mulher como representante de 

características comuns a todas as mulheres, pois mulheres - feministas ou não - negras, 

índias, mestiças, pobres, trabalhadoras não viam o trabalho como uma libertação da 

‘Mulher’ (BETTY FRIEDAN9, 1963), já que 

 

Estas mulheres há muito trabalhavam dentro e fora do lar. O trabalho fora 

do lar era para elas, apenas, uma fadiga a mais. Além disso, 

argumentavam, o trabalho “mal remunerado” que muitas mulheres 

brancas de camadas médias reivindicavam como forma de satisfação 

pessoal, poderia ser o emprego que faltava para seus filhos, maridos e 

pais. (PEDRO, 2005, p. 82 grifo da autora) 

 
 

 A proposta da terceira onda do feminismo assim se deslocou para a análise das 

diferenças, da alteridade, da diversidade e da produção discursiva da subjetividade 

levando ao estudo das relações de gênero e a discussão simultânea de temas como a 

igualdade, a diferença e a subordinação (NARVAZ e KOLLER, 2006; CHAMBOULEYRON, 

2011).  

                                                         
9 O livro “Mística Feminina”. Petrópolis: Vozes, 1971, discutia a crise de identidade feminina, promovendo 
uma análise minuciosa sobre a construção da imagem da mulher como dona de casa perfeita, mãe e esposa 
sendo o trabalho fora do lar uma forma de libertação (DUARTE, 2006; PEDRO,2005). 
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 Para Conceição Nogueira (2001) os debates acerca do gênero e da diferença têm 

consequências importantes: 

 

O que “fizermos” do género e a forma como se definir homem e mulher 

tem influência no modo como as pessoas se percepcionam a si próprias e 

ao mundo (Hare-Mustin & Marecek, 1990a). Mas o significado do género 

tem também influência no comportamento, nas instituições sociais e sua 

organização, tais como o trabalho, a reprodução, os cuidados com as 

crianças, a educação e a família (p. 120 grifo da autora). 

  

 No entanto, a partir da década de 1980, as discussões sobre diferenças, 

diversidade e alteridade sofreram uma apropriação do discurso popular, que acabou por 

produzir um efeito de blacklash10 em que se pode notar um abrandamento das 

reivindicações históricas do movimento feminista, expresso numa ideologia essencialista 

de aceitação e exaltação das características femininas tradicionalmente vinculadas à 

mulher como: ‘ser maternal’, ‘mais sensível’, ‘afetiva’, ‘dócil’ etc, tudo aquilo que 

anteriormente colocava a mulher fora do mercado de trabalho, pois não eram vistos 

como valores do mundo público e sim do mundo privado. Há uma tentativa de 

combinação dessas características naturalizadas com aspectos da “nova mulher” 

conquistadas na segunda onda do movimento feminista. Edifica-se um novo padrão de 

feminilidade, mais abrangente e difícil de exercer, dada a coexistência de atributos 

“naturais” femininos e a necessidade de participar e se manter no mercado de trabalho, o 

que garantiria a autonomia e a independência. Esse movimento tem sido chamado de 

pós-feminismo, contudo, concordamos com Macedo (2006 p. 814) na definição de tal 

reação como contrafeminismo. A diferenciação dos termos ressalta o pós-feminismo 

como uma nova tomada de posição dentro do movimento feminista com foco na 

representação, na mediação, na produção e na leitura de contextos culturais, que 

reafirma as conquistas, mas propõe uma reinvenção do feminismo a partir de uma 

agenda de retomada de luta em várias frentes da vida cotidiana. (MACEDO, 2006). 

 

                                                         
10  Blacklash: uma reação antagônica a uma tendência, desenvolvimento ou evento 
(www.thefreedictionary.com) 
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O conceito de pós-feminismo poderá assim traduzir a existência hoje de 

uma multiplicidade de feminismos, ou de um feminismo “plural”, que 

reconhece o factor da diferença como uma recusa da hegemonia de um 

tipo de feminismo sobre outro sem, contudo pretender fazer tabula rasa 

das batalhas ganhas, nem reificar ou “fetichizar” o próprio conceito de 

diferença.(MACEDO, 2005 in MACEDO, 2006 – p. 814) 

 

 No atual momento da trajetória feminina na história ocidental, os movimentos 

feministas conquistaram vários de seus objetivos centrais, no entanto “o que persiste é a 

distância entre a igualdade legal formal e política e a prática de todos os dias. Os direitos 

e os princípios mantiveram-se teóricos, especialmente em termos sócio-econômicos e no 

que diz respeito às vidas privadas das mulheres.” (NOGUEIRA, 2001 p.112). Tal situação 

denota uma necessária discussão que denuncie as assimetrias de gênero, as 

desigualdades econômicas e de representação, a hierarquia de status e práticas que 

possibilitem a mudança institucional e a transformação sistêmica da sociedade.  

 Com a crise do feminismo da diferença e a percepção da diversidade de 

identidades femininas, as teorias feministas se aproximaram de concepções que iriam 

afirmar a impossibilidade de se ter grandes sistemas explicativos e definições universais 

na chamada sociedade pós-moderna e que seria impossível fazer uma definição tão 

abrangente. 

“Na realidade, o que se desestrutura é a eficácia dessa linguagem, a ideia de que 

a essa linguagem corresponde uma realidade. Essa linguagem me dizia como 

era a realidade politicamente, historicamente, subjetivamente, objetivamente na 

natureza, ou transcendentalmente no caso das religiões. Ao romper-se a eficácia 

da linguagem sobre a realidade, a linguagem fica flutuando como uma mera 

narração, como mero discurso.” (MAFFÍA, 2007)  

 

 Em oposição à tentativa de se buscar parâmetros universais que definissem o que 

era a ‘Mulher’ e na tentativa de dar conta da diversidade percebida, surgiram teorias 

feministas que buscaram, em conformidade com o paradigma pós-modernista, mostrar 

que a realidade é produzida através do discurso e a desconstrução do sujeito é 

necessária, a fim de superar as normatizações de gênero.  
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2.2 - Feminismo e a crítica feminista 

 

 

O feminismo ganhou um debate político em seu interior que se caracterizou por 

aprofundar a discussão às raízes dos temas sobre discriminação e subordinação a partir 

de uma distinção na concepção de crítica feminista. Por um lado, um feminismo pós-

moderno que propõe a análise da subordinação e a reconstrução histórica do processo 

que culminou numa configuração específica de poder, de outro lado um modelo de 

concepção moderna considera que a crítica feminista deve estar comprometida com as 

tarefas de análise da subordinação, de análise crítica da subordinação e com o modo 

como o poder estrutura o desejo de subordinação e o de crítica (CHAMBOULEYRON, 

2011). Esse debate tem se dividido basicamente em dois campos epistemológicos 

distintos, um que se ocupa com os temas da representação (normativa), universalização 

do conceito e singularização dos processos e outro que se ocupa com a desagregação 

entre a crítica à cultura e a crítica à totalidade social produtora de desigualdades, pela 

predominância de uma teoria cultural feminista em detrimento de uma teoria social 

feminista. 

O posicionamento crítico com relação ao processo histórico que configurou uma 

forma específica de poder (androcêntrico e heterossexual) é a base do feminismo crítico 

pós-moderno. Essa vertente centra sua discussão sobre as assimetrias de gênero, as quais 

são mantidas por uma estabilidade e coerência entre sexo, gênero e sexualidade 

produzidas pelas normas de inteligibilidade heteronormativas, sua tarefa é a de 

questionar essa coerência e a produção de identidades fundamentadas em aspectos 

naturais como os biológicos (CHAMBOULEYRON, 2009). 

A possibilidade de pensar a constituição das inúmeras identidades leva às 

questões de como se formam essas identidades e quais os sistemas normativos e legais 

que as produzem. Essa investigação se opõe à redução da pluralidade de identidades de 

gênero numa dicotomia masculino-feminino pela noção de que a construção dessas 

identidades é produzida a partir da linguagem e do discurso.  

A primeira crítica apresentada tem relação com o próprio feminismo que atribuía 

a si mesmo a função normativa de revelar a essência da mulher a partir de teorias que 
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resgatassem o processo de dominação 11presente na vida social das mulheres, essa crítica 

apontava para a necessidade de desvincular a teoria feminista da luta feminista, ou seja, 

procurar uma teoria que não servisse aos interesses da luta política de emancipação 

pragmaticamente, mas que ao teorizar sobre o feminismo e sobre as mulheres (como 

sujeito do feminismo), se chegasse à compreensão da construção desses conceitos com 

base no processo histórico-cultural (BUTLER, 2003). 

Um dos problemas denunciados pelo feminismo crítico foi a tentativa de 

representação universal das mulheres a qual também normatizava (distorcendo e 

ocultando) o que seria a experiência cotidiana da realidade das mulheres - a 

representação não representaria além daquilo que “se encaixa” na categoria normatizada 

do sujeito ‘mulheres’, ou seja, a categoria precederia o próprio indivíduo concreto/real. 

Assim, a modificação (expansão) da categoria mulheres só pode ser feita dentro das 

normas estabelecidas para a condição de ser sujeito, por isso “a crítica feminista também 

deve compreender como a categoria ‘mulheres’, o sujeito do feminismo, é produzida e 

reprimida pelas mesmas estruturas de poder por intermédio das quais se busca a 

emancipação.” (BUTLER, 2003 p.19). 

Outro problema apontado era político pela suposição de que o termo “Mulheres” 

denota uma identidade comum a todas as mulheres. A mulher da vida cotidiana é muito 

mais do que seu gênero, sexo ou corpo, pois também o que as define são as intersecções 

com outras categorias como raça, classe, etnia, sexualidade, nacionalidade etc as quais, 

assim como os conceitos de gênero e sexo, também são constituídas por discursos dentro 

de sistemas jurídicos de poder12 (BUTLER, 2003). Além disso, essa constituição não é 

coerente ou até mesmo consistente nos diversos contextos históricos, dessa maneira 

pode-se dizer que a concepção dominante sobre gênero é a vitória de um discurso dentro 

de um determinado contexto histórico. 

                                                         
11 Este processo de dominação com relação ao termo universal ‘Mulher’ pressupõe também que todos os 
processos de dominação das mulheres têm uma base comum, bem como o desenvolvimento dessa 
dominação (opressão) se daria da mesma maneira em todas as partes. 
12 Sistemas jurídicos de poder – a questão sobre o poder perpassa a obra de Foucault como algo que incide 
sobre vida cotidiana e se manifesta nas ações dos indivíduos produzindo assim as formas inteligíveis de 
conhecimento sobre a realidade. Segundo Albuquerque: “Assim, em vez de coisas, o poder é um conjunto de 

relações; em vez de derivar de uma superioridade, o poder produz a assimetria; em vez de se exercer de 

forma intermitente, ele se exerce permanentemente; em vez de agir de cima para baixo, submetendo, ele se 

irradia de baixo para cima, sustentando as instâncias de autoridade; em vez de esmagar e confiscar, ele 

incentiva e faz produzir.” (ALBUQUERQUE, 1995, p. 109) 
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Mais um problema que o movimento feminista enfrentou além da universalização 

do conceito de mulher, estaria também em uma tentativa de singularização do processo 

de opressão das mulheres como se ele se distinguisse (se particularizasse) de outros 

processos de dominação/opressão pelo simples fato de o sujeito ‘mulheres’ ter 

características “especiais” que tornassem esse processo singular.  Admitem-se diferenças 

de expressão ou de intensidade dos processos de opressão das mulheres, mas esses 

estariam sobre o mesmo eixo de outros, também presentes na sociedade, e apresentaria 

mais semelhanças com outros processos de dominação/opressão como raça, classe etc da 

sociedade ocidental do que com processos de dominação das mulheres em outras 

culturas dentro de outros contextos históricos e com outros elementos constitutivos 

desse processo de dominação (MAFFÍA, 2007). 

A existência de uma pluralidade de identidades ligada ao rompimento com as 

dicotomias permite pensar num outro processo de construção de identidades para além 

das normas que as estabelecem. A identidade como algo muito mais complexo, 

construída pela experiência e pela narrativa dessa experiência. Dessa maneira, os 

modelos hegemônicos que pretendem dizer o que um indivíduo é ou não, são diversos e 

múltiplos, há uma complexidade muito maior que conta com os aspectos contextuais, 

bem como a interpretação que o próprio indivíduo faz de si nesse diversos contextos, não 

se consegue, portanto, ter uma identidade de gênero universal. Assim, uma proposta do 

feminismo crítico é a construção variável da identidade:  

 

 

Se a noção estável de gênero dá mostras de não mais servir como 

premissa básica da política feminista, talvez um novo tipo de política 

feminista seja agora desejável para contestar as próprias reificações do 

gênero e da identidade – isto é, uma política feminista que tome a 

construção variável da identidade como um pré-requisito metodológico e 

normativo, senão como um objetivo político. (BUTLER, 2003, p. 23). 

 

 

 Um dos pontos centrais das discussões dessa vertente do feminismo crítico é a 

noção de sexo como substância (idêntico a si mesmo), essa noção parte do pressuposto 

de que há uma “substância” ou atributos (algo essencial e pré-discursivo – uma gênese 

que se deve buscar) do sexo e, por consequência do gênero. Essa substância seria algo 
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imanente, característico e essencial dos indivíduos divididos a partir disso em sexos 

(homem ou mulher) e posteriormente em gêneros (masculino e feminino), um conjunto 

de atributos essenciais que um indivíduo ao “portar” esses atributos constituir-se-ia em 

um homem ou uma mulher, vale lembrar de que vários desses atributos foram 

legitimados pela ciência.  

Essa legitimação é sustentada por uma metafísica da substância (BUTLER, 2003) 

presente na filosofia aristotélica em que o sujeito deve se adequar ao objeto para chegar 

a um conhecimento válido e, a noção de que existem conhecimentos diversos que visam 

expor o que é próprio do objeto. Na filosofia cartesiana houve um deslocamento do foco 

do conhecimento do objeto para o sujeito como método universal de conhecimento. Em 

Descartes (1908,1989), o método estabelece o limite da compreensão daquilo que se 

deseja conhecer (o desejo é ilimitado), o interesse recai sobre o sujeito que conhece (as 

faculdades cognitivas para o conhecimento e como elas devem ser utilizadas) e o método 

é o meio para se alcançar um conhecimento certo e seguro sobre aquilo que se deseja 

conhecer. No entanto, esse método parte de um conhecimento tido como evidente e, 

portanto, parte da “intuição” como apreensão imediata de algo que é sem buscar a 

ontologia da construção daquilo que nos parece ser. Interessa avaliar o que é próprio do 

sujeito, ou seja, como ele percebe ou intui algo, mas as características do objeto são tidas 

como atributos naturais mantendo a noção de substância essencial do objeto, algo 

natural e pertencente a ele (BUTLER, 2003).  

Dessa maneira, o sexo seria algo anterior à própria existência do indivíduo e 

estaria à espera desse indivíduo que apenas existirá dentro e à maneira de um 

determinado sexo binário (homem ou mulher), que corresponde à curiosidade de pais e 

mães sobre a característica anatômica que determinará o sexo do(a) filho(a). 

 Ao criticar o sexo como substância, essas teorias feministas críticas denunciaram a 

existência de uma gramática substantiva que estabelece uma hegemonia heterossexual a 

partir de uma heterossexualidade compulsória (BUTLER, 2003). Assim, caberá ao 

movimento feminista expor que a coerência e a continuidade da pessoa são formas de 

inteligibilidade socialmente instituídas e mantidas, ou seja, o próprio reconhecer-se 

acontece a partir dessas formas de inteligibilidade que permitem aos indivíduos 

‘conhecerem-se’ dentro de padrões pré-estabelecidos de conhecimento. Essas formas de 

inteligibilidade oferecem parâmetros binários rígidos e coerentes de identificação como 
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se fossem expressões da própria anatomia desde o início definida como masculina ou 

feminina. Assim, uma identidade deve oferecer um ‘grau de estabilidade’ à pessoa e 

quando alguém diz que é algo, nisso convergem uma série de imagens e discursos que a 

pessoa organiza sobre si de forma minimamente estável e duradoura que possam 

representar aquilo que ela é (NARVAZ e NARDI, 2007 p. 64). O problema está em que 

medida quando alguém diz que é algo, realmente representa sua experiência ou reproduz 

os aspectos impostos pelos “discursos normatizantes dos dispositivos de dominação”? 

 Essa pressuposição de que existe um sujeito (um Eu) para o sexo ou para o gênero, 

esconde o fato de que ser um sexo ou um gênero é impossível, pois ambos são 

substantivados em matrizes identitárias (SOUZA e LANGARO, 2011). As matrizes de 

normas de gênero contêm dentro de si uma coerência que irá oferecer a possibilidade de 

existência de identidades coerentes na associação entre gênero, sexo, desejo e práticas 

sexuais, assim o gênero feminino abrigaria indivíduos com desejo pelo gênero oposto e 

necessariamente heterossexual. Nessa composição há a necessidade de tanto o feminino 

como a mulher serem substantivos que contêm dentro de si uma ‘substância essencial’ e 

acrítica do que é ser mulher e do que é ser feminino. A identidade feminina ou de mulher, 

portanto, pressupõe não uma expressão da experiência concreta do indivíduo, mas um 

“ser” que mais se aproxima do conceito pré-formado do que representa a experiência 

vivida. (BUTLER, 2003) 

 Em oposição a isso o feminismo crítico formula uma concepção em que as 

identidades - sexual e de gênero - não são produzidas de forma arbitrária, mas  

construídas perfomaticamente pela linguagem dentro de um sistema de normas que 

oferece as regras para essa construção (BUTLER, 2003). A performatividade da linguagem 

está em que ela não somente diz algo sobre o sexo ou o gênero como também os produz 

na medida em que atribuem um sentido pré-categorizado àquilo que está sendo dito. 

Nesse sentido se mantêm as assimetrias de gênero, pois o sentido que é dado a essas 

categorias construídas dentro de normas discursivas depende do poder presente por 

quem as produz se pensarmos, a princípio, numa heteossexualidade compulsória, na 

universalidade do gênero masculino e na condição situacional do gênero feminino. Além 

disso, a performatividade da linguagem produz sentidos diversos dentro da diversidade 

de gêneros para além da heterossexualidade compulsória da matriz identitária atribuindo 
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sentidos e qualidades aos indivíduos, construindo sujeitos degradados por não 

participarem das formas de inteligibilidade existentes.  

Trazer a reflexão para as atividades em que se possa pensar a construção da 

própria identidade necessita da apreensão dos mecanismos de produção dessas 

identidades. Deve-se possibilitar aos indivíduos que ao escolherem os aspectos que 

consideram representá-los na construção de si, esses aspectos contenham neles o valor e 

o recurso da reflexividade na busca pela elaboração de aspectos identitários mais “livres” 

na medida de mais problematizados e assumidos a partir de um percurso de 

compreensão desses mecanismos de produção e reprodução. 

 

O gênero é uma complexidade cuja totalidade é permanentemente 

protelada, jamais plenamente exibida em qualquer conjuntura 

considerada. Uma coalizão aberta, portanto, afirmaria identidades 

alternativamente instituídas e abandonadas, segundo as propostas em 

curso; tratar-se-á de uma assembléia que permita múltiplas convergências 

e divergências, sem obediência a um telos normativo e definidor. 

(BUTLER, 2003, p. 37 grifo da autora) 

  

 Além das diversas identidades de gênero, há diversas identidades em outras 

categorias sociais que convivem, convergem e constroem o indivíduo, amalgamando-se 

numa complexidade que confere a esse indivíduo uma identidade estável momentânea e 

presente, fruto de uma trajetória passada que permitiu o estabelecimento atual de 

identidades e cria as condições como também propõe uma direção para a produção de 

novas identidades futuras, dessa maneira se configurou um feminismo crítico que propõe 

uma discussão a qual permitisse a desnaturalização dos papéis e lugares sociais. 

 Contrariamente à concepção de que a tarefa do feminismo deve ser a de refazer o 

percurso da produção de identidades de gênero, a partir de uma desconstrução da 

categoria universal ‘Mulher’, outra vertente da crítica feminista de inspiração moderna 

propõe uma retomada das questões da segunda onda do movimento feminista tentando 

resgatar alguns aspectos sobre a produção das injustiças de gênero como a 

transformação das relações de poder que definem as desigualdades sociais 

(CHAMBOULEYRON, 2009). 

 Essa vertente parte de uma concepção de que a noção de indivíduo produzido 

performativamente através da linguagem não localiza um agente atrás da ação e perde a 
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possibilidade de autonomia do sujeito, o que deixa o feminismo sem meios para agir ou 

para julgar o caráter emancipatório das transformações sociais (CHAMBOULEYRON, 

2009). 

 O feminismo crítico de inspiração moderna retomou questões da segunda onda do 

feminismo sobre uma totalidade social produtora de injustiças de gênero, esse 

direcionamento apontava para a luta emancipatória visando abolir a divisão de gênero no 

trabalho e a determinação do espaço produtivo da mulher como um espaço reprodutivo 

por excelência, o que pela via de um feminismo do reconhecimento das diferenças 

sexuais e da desconstrução da oposição categórica entre masculino e feminino, foi sendo 

substituídas por preocupações ligadas à identidade e à representação (FRASER, 2002).  

 Na atualidade o feminismo crítico apresenta uma tensão entre um feminismo 

cultural pautado pela discussão sobre a diferença e um feminismo distributivo baseado 

na discussão sobre a desigualdade. O primeiro se opõe às posturas universalizantes no 

movimento feminista devido à diversidade apresentada no próprio movimento, bem 

como à noção de universalidade da identidade de gênero e de sujeito, para esse 

feminismo o gênero é construído performaticamente pelos seus modos de agir 

associados à masculinidade/feminilidade. O feminismo distributivo reconhece uma 

necessidade de buscar estruturas universais de produção da subordinação e da injustiça 

de gênero gerada das desigualdades nas dimensões redistributiva, representativa e de 

reconhecimento como forma de viabilizar a organização do movimento feminista na 

busca pela superação da injustiça através de um processo emancipatório.   

 Uma terceira via denominada ‘paridade participativa’13 busca uma união entre 

questões culturais (dimensão de status) e distributivas (dimensão econômica) a partir da 

concepção de bidimensionalidade das questões de injustiça (CASTRO, 2010). 

  

As demandas de redistribuição e reconhecimento são distintas, mas elas 

se justificam em função de um mesmo princípio. Em ambos os casos, o 

remédio adequado para corrigir a injustiça deve estar orientado para a 

restituição da igualdade, independentemente de a desigualdade resultar de 

falta de redistribuição ou de reconhecimento (CHAMBOULEYRON, 

2009). 

 

                                                         
13 “Paridade de Participação, ou seja, a igualdade na participação política de todos os membros adultos de 
uma sociedade” (CHAMBOULEYRON, 2011 p. 86 ) 
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 Para isso faz-se necessário desenvolver uma teoria crítica feminista que tenha 

como objetivos a descrição da identidade essencializada e excludente e a produção de um 

projeto emancipatório que preserve a autonomia do sujeito pela reconstrução da 

identidade do sujeito e retomada da normatividade (CHAMBOULEYRON, 2009 – p. 21). 

Essa nova teoria crítica se inicia por uma definição do contexto das reivindicações da 

segunda onda do feminismo como um “capitalismo androcêntrico organizado de Estado” 

(FRASER, 2009) e pela tradução de um sentimento expandido de injustiça que integra as 

dimensões econômica, cultural e política. Para isso foi necessária uma identificação dos 

fatores descritivos da desigualdade produzida num contexto que possuía quatro 

características: economicismo, androcentrismo, estatismo e “westfalianismo”. No 

entanto a ressignificação dessas características no cenário de um capitalismo de 

expressão neoliberal, provocou uma ressignificação das críticas produzidas pelo 

feminismo a essas características, pois nesse cenário modificado algumas das bases 

dessas críticas não existem mais ou estão ocultas.  

 Para uma análise do cenário atual em que se estabelece uma divergência entre um 

feminismo do reconhecimento e um feminismo da redistribuição faz-se necessário uma 

descrição das mudanças de um capitalismo organizado pelo Estado para um capitalismo 

neoliberal. Contudo, com a atual crise do neoliberalismo e a dissolução de algumas 

características desse contexto, teóricas como Nancy Fraser vislumbra a possibilidade de 

uma nova virada que integre os eixos de uma política de reconhecimento e uma política 

de distribuição. 

 No período que antecedeu e durante a expressão da segunda onda do feminismo, 

a regulação dos mercados econômicos tinha a forte participação do Estado que os 

organizava pela via distributiva de renda, emprego numa perspectiva de classes. As 

críticas feministas se basearam na ampliação da identificação e do conceito de injustiça, 

desvendando injustiças ocultas presentes na família, nas tradições culturais, na sociedade 

civil e na vida cotidiana, abrangendo as desigualdades econômicas, a hierarquia de status 

e assimetrias de poder político, o que resultou numa compreensão da subordinação 

feminina como sistêmica e fundamentada nas estruturas da sociedade (FRASER, 2009) 

que levaram à concepção de um projeto emancipatório das mulheres. O estabelecimento 

de um capitalismo neoliberal, com a mínima presença do Estado, associado às 

privatizações e desregulamentações, ofereceu um novo contexto em que as lutas pelas 
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injustiças distributivas aparentemente perderam sentido pela inclusão de mulheres nos 

mercados de trabalho e pelo reconhecimento do papel feminino na sociedade, ampliando 

a participação social e representacional. No entanto, Fraser (2009) afirma que tal situação 

ocultava uma nova forma de exploração presente num capitalismo renovado pela 

incorporação da crítica e reformulação de aspectos utilizando-os como força de 

manutenção das suas condições de existência.  

 

No seu importante livro, The New Spirit of Capitalism (O novo espírito 

do capitalismo), eles argumentam que o capitalismo se refaz 

periodicamente em momentos de ruptura histórica, em parte recuperando 

as tendências de crítica dirigidas contra ele. Em tais momentos, 

elementos de crítica anticapitalista são ressignificados para legitimar 

uma forma nova e emergente de capitalismo, que assim se torna dotada 

da mais alta significação moral necessária para motivar novas gerações a 

arcar com o trabalho inerentemente sem sentido de acumulação infinita. 

Para Boltanski e Chiapello, o novo “espírito” que serviu para legitimar o 

capitalismo neoliberal flexível de nosso tempo foi adaptado da crítica 

“artística” da Nova Esquerda ao capitalismo organizado pelo Estado, que 

denunciou o conformismo cinzento da cultura corporativa. (FRASER, 

2009, p.24) 

 

 As críticas ao androcentrismo se localizaram na exposição da discriminação e 

subordinação feminina na vida cotidiana e familiar pelas vias do casamento, da 

segmentação de gênero no mercado de trabalho, da dominação masculina na política e 

da visão androcêntrica de provisão e também pela divisão sexista do trabalho atribuindo 

às mulheres as tarefas desvalorizadas e mal remuneradas ou as tarefas de reprodução do 

capital não remuneradas. Contudo, Fraser (2009, p.26) aponta que uma das bases do 

capitalismo neoliberal é também a entrada de mulheres em novos mercados de trabalho 

precarizados e a emergência de microcréditos que permitem a liberação frente à 

autoridade tradicional (masculinista), mas também subordinaram o sonho de 

emancipação das mulheres à máquina de acúmulo capitalista. 

 A oposição a um estatismo levou a um movimento democratizante, contracultural, 

anti-hierárquico, participativo e popular (FRASER, 2009 – p. 20), mas também a uma 

tentativa de transformação das instituições estatais como forma de conectar o Estado às 

transformações necessárias contra as injustiças de gênero. Já num contexto de 

capitalismo neoliberal, Fraser (2009) argumenta que tal crítica foi incorporada e 

transformada num processo de desmontagem de um sistema de bem estar social, na 
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diminuição do Estado e na construção de um capitalismo autodirigido. Em países não 

centrais (ex-colônias imperialistas), o entusiasmo com as críticas ao androcentrismo de 

Estado converteu-se em uma rede de assistência não governamental contribuindo para o 

projeto neoliberal.   

 A relação com um Estado westfaliano mostrou-se ambígua pelo fato de buscar 

ampliar as lutas dos movimentos feministas para uma perspectiva de internacionalização 

como na posição anti-imperialista das nações em desenvolvimento, contudo a expressão 

das reivindicações era localizada em seus Estados territoriais reificando uma estrutura 

separatista nos aspectos econômicos e sociais. Com a emergência do novo mundo 

‘globalizado’, Fraser (2009) discute os efeitos da ‘virada internacionalista’ resolvendo em 

parte a ambiguidade de outrora, mas privilegiando as políticas de reconhecimento 

associadas a organismos internacionais em detrimento de políticas de distribuição, em 

geral mais locais e associadas aos efeitos de um capitalismo neoliberal.  

 O feminismo crítico dessa vertente pretende, dessa forma, resgatar os princípios 

da transformação social baseado na crítica ao caráter sistêmico da estrutura social na 

produção da subordinação, compreendendo o seu locus em outras dimensões além da 

(má)distribuição de recursos materiais.  

 

Para elas, ademais, o feminismo surgiu como parte de um projeto 

emancipatório mais amplo, no qual as lutas contra injustiças de gênero 

estavam necessariamente ligadas a lutas contra o racismo, o 

imperialismo, a homofobia e a dominação de classes, todas as quais 

exigiam uma transformação das estruturas profundas da sociedade 

capitalista (FRASER, 2009 – p. 22) 

 

 

 

1.3 - Sujeitos do Feminismo 

 

Numa primeira abordagem os sujeitos do feminismo são nomeados como sendo 

as mulheres, as discussões sobre gênero, sexo e sexualidade levam a eleger as mulheres 

como foco principal dos movimentos feministas. As pesquisas na área da psicologia 

contribuíram para a construção do conceito de gênero como ele se apresenta na 
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atualidade (POESCHL et. al., 2003). Os estudos em psicologia diferencial de Terman14 com 

relação ao gênero derrubaram a concepção de diferenças naturais biológicas como forma 

de justificar a superioridade do homem sobre a mulher. No entanto, reafirmaram os 

estereótipos feminino e masculino com base nas diferenças individuais e características 

de personalidade peculiares a um ou a outro sexo. A confecção de inventários de 

masculinidade e feminilidade centravam as atenções sobre a personalidade e os 

temperamentos típicos masculinos/femininos em oposição um ao outro. 

 

Assim, a mulher típica diferencia--se do homem típico pela riqueza das 

suas emoções, pela sua timidez, pela sua docilidade, pela sua natureza 

ciumenta. Ela preocupa-se com as relações com os outros e os afazeres 

domésticos enquanto que o homem típico preocupa-se com os objectos 

mecânicos, as actividades financeiras, ou as actividades exteriores 

([Lorenzi-Cioldi, 1994] apud POESCH et. al., 2003, p. 214). 
 

 

 Além disso, essas características femininas ou masculinas foram universalizadas o 

que na verdade criou um protótipo de homem e mulher como modelo a ser seguido e 

valorizado. 

 O estabelecimento de uma tipologia feminina e masculina foi levado para o campo 

da orientação profissional por Strong15 (1936; 1943) com a “Escala masculinidade-

feminilidade dos Interesses Vocacionais” como forma de aumentar a eficácia da formação 

e da orientação profissional de jovens dos dois sexos. Os trabalhos de Parsons16 levaram 

ao ligamento dos temperamentos femininos/masculinos aos papéis sociais 

discriminando-os em expressivos ou instrumentais e associando esses últimos às esferas 

do público (tipicamente masculina) e do privado (tipicamente feminina).  

 

 O desempenho destes papéis orienta as personalidades de modo 

que, tipicamente, o homem focaliza-se na realização de objectivos, inibe 

as suas emoções, age em função do seu interesse pessoal e estabelece 

relações úteis para alcançar as suas metas, enquanto que, tipicamente, a 

mulher é sensível, compreensiva, flexível, preocupa-se com as 

necessidades afectivas da família, mostra as suas emoções e valoriza os 

                                                         
14

 Testes de Atitudes e de Interesses - Terman, L. M., & Miles, C. C. (1936). Sex and personality:Studies in 
masculinity and femininity. New York: McGraw Hill. 
15  STRONG, E. K. Jr – Vocational Interests of Men and Women. Stanford University: Stanford University 
Press, 1943   
16 PARSONS, T., & BALES, R. F. (1956). Family: Socialization,and interaction process. Glencoe, Ill: Free.Press 
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outros pelas suas qualidades pessoais ([Lorenzi-Cioldi, 1994] apud 

Poesch et. al., 2003 p. 215). 

 

 Essa tipologia de papéis sociais teve claras consequências no mundo do trabalho, 

o qual foi construído historicamente a partir das características consideradas masculinas 

como a racionalidade, a objetividade e a instrumentalidade. A valorização de tais 

características serviu desde sempre para justificar, em princípio, a exclusão da mulher do 

mercado de trabalho formal e posteriormente a manutenção de desigualdades relativas a 

salários, cargos de comando e ascensão profissional. A mulher seria detentora de outras 

características incompatíveis com os cargos de chefia em empresas e corporações.  

 Estudos posteriores como os de Sandra Bem e Alice Eagly nas décadas de 1970 e 

1980 respectivamente, tentaram dar conta da dissolução dessa divisão entre tipologias 

dos gêneros (NOGUEIRA, 2001). O conceito de androginia de Bem17 tentava superar a 

dicotomia entre feminino e masculino, sugerindo um novo tipo de indivíduo, o andrógino, 

que combinaria em si características masculinas e femininas, obtendo assim um 

repertório humano para além da especialização de cada gênero. No entanto, esse 

conceito não só mantinha a divisão entre características femininas e masculinas como as 

reforçava, sacralizando-as e as utilizando para construir uma nova tipologia utópica - a 

androginia.  

 Já a teoria do papel social de Eagly18, segundo Nogueira (2001 p. 118), tem como: 

 

(...) tese central a ideia de que as diferenças sexuais são um produto dos 

papéis sociais que regulam o comportamento na vida adulta (em oposição 

a muitas teorias das diferenças sexuais baseadas quer em fatores 

biológicos, quer na socialização infantil precoce).  

 

Também nessa teoria permanece a concepção das diferenças sexuais como 

marcas próprias de um ou outro gênero. Apesar de avançar ao explicar a estereotipia das 

diferenças sexuais como incorporação de papéis socialmente definidos para homens e 

mulheres, não avança no sentido de “questionar o sistema social das relações de gênero” 

(NOGUEIRA, 2001 p. 119).   

                                                         
17 BEM, S. L. The Measuremente of psychological androgyny. Journal of Counseling and Clinical 
Psychology, n.42, p.155-62, 1974. 
18 EAGLY, A. H. (1987). Sex differences in social behavior: A social-role interpretation. N.Y.:Erlbaum 
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 Faz-se necessário, produzir pesquisas que superem as dicotomias das diferenças 

sexuais e de gênero, no sentido de incorporar aos conceitos os sistemas sociais que 

produzem a percepção e perpetuação dessas diferenças. Conforme, Nogueira (2001 p. 

124 ): 

 

A partir do momento em que o gênero é encarado não como um atributo 

dos indivíduos, mas como um sistema de significados, o processo que 

cria as diferenças sexuais e a forma como se equaciona o poder pode ser 

compreendido em termos de um sistema de gênero que funciona a três 

níveis: societal, interpessoal e individual.  

 

 

 

 As mulheres, como sujeitos primordiais do feminismo, são fruto de uma 

linguagem e de políticas definidas por uma ideologia representacional, sendo assim fruto 

de um discurso sobre aquilo que deve ser uma mulher.   A discussão desse assunto tem 

sido tema de debates entre as teorias feministas, dentre os quais, os questionamentos 

feitos por Benhabib19 descritos por Chambouleyron (2009) que apontam os problemas da 

noção de produção do sujeito performaticamente através da linguagem, presente na 

concepção pósmoderna de “morte do sujeito”:  

 

implica diluir o sujeito em uma rede de significados que não é construída 

por ele, pois à medida que se considera o sujeito como apenas mais uma 

posição na linguagem, os conceitos de intencionalidade, 

responsabilidade, auto-reflexividade e autonomia são postos de lado 

(CHAMBOULEYRON, 2009 p. 31). 

 

 Numa perspectiva de representação o sujeito é aquele que se produz 

performativamente na linguagem que ao dizer o que é ou o que pretende ser 

experimenta uma busca de aspectos que elege como relevantes e representantes de sua 

trajetória, apresentando coerência com a imagem que tem de si, ao mesmo tempo a 

síntese dessas imagens confere a ele uma referência para a produção de novas imagens e 

ações que se encontrem naquilo que diz sobre si. Assim a trajetória passada permite ao 

sujeito se entender no presente e projetar sua trajetória futura, o encontro dessas 

trajetórias vai produzindo (e reproduzindo) o próprio sujeito ou, dito de outra forma, 

                                                         
19 Benhabib, Seyla – Feminism and Postmodernism: An Uneasy Alliance. Praxis international : a 
philosophical journal, 11(1991)2, 137 – 149. 
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aquilo que dizemos sobre nós necessita ser sustentado pelas ações ao longo do tempo e 

essas ações são orientadas dentro de normas sociais que delimitam nossas possibilidades 

de ação (BUTLER, 2003). 

 Numa perspectiva distributiva o conceito de identidade performaticamente 

construída é insuficiente para a exclusão de subordinação, pois “exclui a concepção de 

autonomia que pertence a uma subjetividade anterior às relações de poder” 

(CHAMBOULEYRON, 2011 p. 38). Para a emancipação é necessário o esclarecimento 

histórico-cultural das próprias condições em que é criada a dominação. Nesse sentido, as 

noções de sujeito e de emancipação mais do que estarem ligadas são constituídas e 

constituintes uma da outra.  

Na orientação profissional devem ser considerados os aspectos subjetivos (tornar-

se sujeito) peculiares à história de vida de cada pessoa na constituição do seu “vir a ser”, 

contudo vir a ser o quê? Emancipação ou representação? Assim a categoria gênero pode 

contribuir com movimentos de emancipação e de construção identitária futura, numa 

perspectiva crítica de escolha da profissão, superando as essencialidades ou reificando as 

mesmas.  

O discurso sobre a identidade de gênero está no centro do debate do sujeito do 

feminismo. Esse sujeito é uma construção sóciocultural, uma pseudorrepresentação do 

sujeito e funda-se a partir e no ideal regulatório que (re)cria o conceito de sujeito como 

algo determinado per si. Assim, ao invés de uma identidade de gênero no trabalho pode-

se pensar então em uma questão política, econômica, social e cultural com relação à 

história do trabalho do qual o gênero também é constituído e constituinte dessa história.  

O efeito disso no mundo do trabalho é um período extenso de determinação do 

espaço produtivo da mulher como um espaço reprodutivo por excelência associado às 

características naturalizadas/naturalizantes e tornadas essenciais da subjetividade 

feminina. Apesar da categoria de gênero estar presente em teorias de orientação 

profissional, o que se vê são processos de escolha de profissão ainda profundamente 

marcados pela subordinação e reflexo de um contexto de discriminação e desigualdade 

de gênero, frutos de um sistema de poder e de um discurso que não só funda como 

perpetua o conceito de identidade de gênero marcado por características essencialistas. 

As atuais práticas de orientação profissional de caráter reflexivo, ou seja, 

direcionadas à necessidade de se “[...] tomar consciência e desenvolver características 
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pessoais para a escolha de estudos e profissão [...] para servir a sociedade e desenvolver 

sua responsabilidade” (Danvers, 1992 apud GUICHARD, 2001a – p. 17) levam a reorientar 

a teoria para uma reflexão sobre os determinantes presentes na formação da identidade. 

Assim, dialeticamente a reflexão acentua os efeitos (torna-os agudos), pois traz à 

tona o que está arraigado na cultura e na história de vida do indivíduo sobre os papéis 

sociais e ao mesmo tempo colabora na dissolução e superação dos efeitos de uma 

conceituação binária de gênero.  

O conceito de ‘Mulher’ dentro de um contexto binário e heterossexual apresenta 

características de unicidade e é descontextualizado analítica e politicamente de outros 

eixos de poder como classe, raça e etnia. De certo que para as mulheres, o discurso que é 

feito sobre si constrói um indivíduo com uma marca criada dentro do próprio discurso e 

assumida como verdadeira sobre o ser, no entanto, ao ser ‘Eu’ na verdade sou o quê? 

Para uma resposta a isso é necessário uma investigação sobre a construção da identidade 

e seus elementos constituintes. 

  As questões levantadas no interior dos movimentos feministas não são apenas 

relevantes para as mulheres ou para as teorias feministas, elas não são de ordem 

exclusiva da discriminação e opressão às mulheres, pois vão além ao denunciarem 

aspectos mais sutis de dominação presentes na vida cotidiana, aspectos extremamente 

aparentes nas relações de produção, mas pouco visíveis nas relações de reprodução. 

Assim, uma das questões não é simplesmente buscar mudar o lugar da mulher no eixo de 

dominação/submissão, o que apenas reproduz os paradigmas liberais, mas questionar a 

própria concepção e existência desse eixo de dominação. As formas de se fazer isso estão 

vinculadas ao direcionamento de recuperação do coletivo, desta maneira, ser feminista 

não é algo exclusivo de mulheres, apesar das mulheres serem o sujeito próprio do 

feminismo. 

 É de fundamental importância para o próprio movimento feminista e para outros 

movimentos sociais a integração das várias demandas sociais, sob o aspecto mais geral 

das relações de dominação, da discriminação, dos papéis sociais e da busca pela 

emancipação. A produção teórica, filosófica e política do feminismo apresentam-se como 

fundamental para a compreensão e superação das desigualdades sociais, culturais e 

econômicas.  



46 

 

 Como metodologia, o feminismo descreve a situação concreta e real da 

discriminação em relação às mulheres ou a discriminação de gênero como um todo, e 

aponta a necessidade de não aceitação da condição/situação de discriminação bem como 

a necessidade de se modificar tal situação. Na orientação profissional é necessária a 

discussão e reflexão sobre as relações de poder que estão em relação direta com os 

lugares desejados e construídos socialmente como lugares de relevância social, 

associados a marcas de gênero na construção de si pela ação. Se a perspectiva liberal foi a 

de um indivíduo se realizar através de uma atividade com a qual se identifica, e essa 

atividade de sua escolha correspondia à sua natureza pela qual se expressava, realizava e 

definia (SCHLANGER, 1998), esse fazer estava dentro de uma forma que já pressupunha o 

como fazer. Na verdade a construção de si pode ser uma construção refletida daquilo que 

a sociedade apresenta, portanto cabe à orientação profissional buscar parâmetros 

diversos de construção social como classe social, raça, etnia e gênero. 

 Pensar em gênero e, particularmente, nas condições de subordinação da mulher é 

pensar, também na reprodução da exploração de outras demandas sociais expressas na 

vida cotidiana de mulheres e acentuadas pelas relações de gênero, mas não podem se 

traduzir apenas numa busca pelo reconhecimento e sim apontar possibilidades de 

enfrentamento e numa busca pela superação das desigualdades.    

 

“Nada é só mulher. Junto com o coletivo de gênero pertencemos também 

a muito outros coletivos.” (MAFFÍA, 2007) 
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3 - GÊNERO NAS TEORIAS DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL 

 

 

Assim como as teorias de gênero estiveram influenciadas pelo zeitgeist em que se 

desenvolveram, as teorias de orientação profissional também surgiram das necessidades 

presentes em cada momento do desenvolvimento do trabalho e das concepções de ser 

humano presentes no meio social e no desenvolvimento das ciências.  

A característica da Orientação Profissional de utilizar conceitos e teorias de outras 

áreas científicas confere a ela, segundo Ribeiro (2011a p. 71), a qualidade de uma “ciência 

aplicada”. Segundo o autor essa ciência, no entanto, não possui propriamente teorias 

vocacionais e concorda com Crites e Osipow ao adotar a ideia de enfoque teórico devido 

à necessidade de “maior desenvolvimento de pressupostos teóricos e filosóficos que 

embasem sua prática” (idem). 

 Ribeiro (2011a) também propõe uma sistematização a partir de enfoques teóricos 

que respondam a perguntas-chave sugeridas por Guichard (2004)20, expressas em seis 

demandas para a Orientação Profissional. A cada uma dessas demandas estariam 

associados enfoques teóricos, organizando-os não de forma cronológica, mas pela 

maneira como respondem às perguntas-chave. 

 A partir dessa proposta de sistematização procuro investigar a ocorrência da 

categoria gênero nas demandas de orientação profissional e como ela foi abordada por 

cada enfoque teórico representado pelos seus principais autores, a seguir, apresentarei a 

relevância dada à categoria gênero em cada um desses enfoques de orientação 

profissional num percurso histórico. 

  A presença da categoria gênero nas teorias de orientação profissional é expressa 

pela preocupação com as diferenças sexuais que está presente desde o inicio nas 

abordagens de orientação, contudo não se configurando como uma abordagem sobre 

gênero com relação aos aspectos de produção, representação e identidade de gêneros. 

 

                                                         
20 GUICHARD, Jean – Novos paradigmas em orientação profissional: questões sociais, construção de projetos 
e identidade. Aula apresentada no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004. 



48 

 

3.1 - Enfoque Traço-Fator21 

 

 

 O enfoque traço-fator está ligado à ideia de ajustamento vocacional/ocupacional 

presente na 1ª demanda de orientação profissional proposta por Ribeiro (2011). O 

ajustamento vocacional/ocupacional tem como principais características uma concepção 

de indivíduo e sociedade estáveis, ou seja, que não mudavam ou sofriam poucas 

modificações durante a vida do indivíduo; também pressupõe que uma escolha bem feita 

torna-se definitiva - essa escolha seria fruto de um conhecimento das características 

individuais (aptidões, habilidades, interesses e personalidade) do orientando, bem como 

do conhecimento dos fatores tidos como necessários ao desempenho das ocupações 

além das demandas e oportunidades de sucesso numa profissão. A tarefa do orientador 

profissional é promover o ajustamento entre as características individuais e as 

oportunidades do mundo do trabalho.  Dentro deste enfoque Ribeiro (2011) refere dois 

modelos de orientação: o método pragmático de Parsons e o enfoque tipológico de 

Holland, além desses também será analisada a proposta de transformação social de 

Catherine Filene seguidora da obra de Parsons. 

 

 

3.1.1 - Método Pragmático – Frank Parsons 

 

 Frank Parsons é considerado o pai da orientação profissional por ser o pioneiro na 

sistematização de uma teoria e técnica na tentativa de ajudar as pessoas a escolherem 

suas carreiras (O’BRIEN, 2001; RIBEIRO e UVALDO, 2007; ZYTOWSKI, 1972), seu método 

era sintonizado com o zeitgeist mecanicista presente no início do século XX. No entanto, 

Parsons era considerado um progressista para a sua época, pois segundo Ribeiro e Uvaldo 

(2007 p. 22), seu trabalho de auxílio a jovens e adultos para realizarem escolhas 
                                                         
21 Os enfoques utilizados estão sistematizados conforme proposta de Ribeiro (2011a) a partir das seis 
demandas para a orientação profissional.  
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inteligentes de carreira visava à transformação social a partir de um projeto político de 

mudança social e deveria servir de estratégia de desenvolvimento social. Partindo do 

pressuposto da transformação social, sua orientação vocacional também dedicou atenção 

a grupos desfavorecidos como imigrantes, mulheres e pobres além de outros públicos 

que tinham pouco acesso ao desenvolvimento educacional e profissional (O’BRIEN, 2001). 

A atenção à orientação para mulheres está presente em um capítulo de seu livro Chossing 

a Vocation de 1909, intitulado - “Setores abertos às mulheres” (Industries Open to 

Women).  Parsons defendia o direito ao voto para as mulheres e acreditava na 

importância da educação e formação tanto de homens quanto de mulheres (O’BRIEN, 

2001) e, segundo Ribeiro e Uvaldo (2007 p. 10), ele afirmava que era importante pensar a 

carreira feminina como diferente da masculina, contudo segundo os autores: 

 

[...] Parsons tinha uma visão sexista da inserção ocupacional da mulher 

(um problema contextual de gênero, segundo McDaniels, 1909/2005), 

ao apontar que mulheres não poderiam exercer qualquer atividade no 

mundo do trabalho e propondo a elas ocupações como florista, 

cozinheira, doceira, professora, porém essa é a vicissitude de uma época 

que não via a mulher como alguém que deveria estar no mercado de 

trabalho, mas em suas casas cuidando de suas famílias. (grifo nosso) 

 

 O trabalho desenvolvido por Parsons para a orientação consistia em duas etapas: 

a primeira etapa constituída de uma autoanálise composta de um questionário de 116 

questões a serem respondidas sobre: características físicas; organização e ocupações dos 

membros da família; vida escolar e cultural; experiências de trabalho; interesses; 

habilidades; ambições e limitações; esse questionário seria analisado posteriormente pelo 

orientador e era marcada uma entrevista individual que consistiria na segunda etapa. 

Nessa entrevista, era realizada uma discussão dos resultados do questionário a partir da 

avaliação do orientador e analisadas as pretensões do orientando. Dependendo dessas 

pretensões alguns testes (padronizados ou não) poderiam ser aplicados a fim de se 

perceber as habilidades do orientando para determinada ocupação, além disso, eram 

utilizadas tabelas indicando as condições necessárias para o sucesso em várias ocupações 

(RIBEIRO e UVALDO, 2007).  

 Parsons vivia numa sociedade norteamericana marcada pelos princípios 

ideológicos do liberalismo, do individualismo e da produção e consumo de massa 
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presentes na transição do século XIX para o século XX. Na economia, a indústria 

apresentava um maior número de vagas, alavancada pela produção e consumo de massas 

e também por uma maior diversificação nas ocupações, resultante da mudança no modo 

de produção o que, juntos, levaram a uma maior necessidade de mão de obra. Esses 

elementos configuraram um mercado de trabalho mais complexo com um maior número 

e novas ocupações, mas também com uma alta taxa de desemprego, exploração de 

trabalhadores, insegurança e desrespeito aos direitos humanos (AUBREY, 1977 e 

ZYTOWSKI, 2001 apud RIBEIRO e UVALDO, 2007).  

 No campo teórico a concepção de ser humano evoluiu de uma tese monogenista 

cristã (seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus e com um ancestral 

comum) para uma tese poligenista que defendia a ideia de uma origem múltipla da 

espécie humana e por esse motivo a existência de raças distintas (PATTO, 1999). Segundo 

a autora as ciências emergentes, durante o século XIX e início do século XX, foram 

utilizadas para defender a ideia de uma distinção entre os indivíduos a partir de sua 

origem, assim teorias ligadas à biologia, sociologia e psicologia foram utilizadas como 

justificativas científicas para as diferenças individuais. Tais diferenças individuais 

legitimavam uma sociedade de classes e de desigualdades sociais também havia a 

concepção (principalmente de tradição francesa) de que os problemas sociais eram 

decorrentes das diferenças individuais e que uma sociedade harmoniosa era composta 

por indivíduos divididos dentro de funções específicas que se complementavam (PATTO, 

1999). Segundo a autora: 

 

Durkheim é o mais difundido representante desta forma de entender a 

vida social; preocupado com a instabilidade da sociedade produzida 

pelo capitalismo liberal, propôs reformas sociais que harmonizassem as 

partes em conflito, acreditando estar assim contribuindo para a 

instalação de uma sociedade justa na qual a distribuição das pessoas 

pelas classes sociais se fizesse com base apenas na capacidade pessoal, 

tida por ele como de natureza constitucional. (PATTO, 1999 – pág. 58)  

 

Assim, os princípios de uma orientação profissional se baseavam numa tentativa 

de organização social equitativa e, nesse sentido, a evolução das medidas das 
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capacidades individuais teve um papel fundamental nesse processo. Parsons, no entanto, 

trouxe o indivíduo para o centro desta tarefa  

 

Parsons defendia que o conselheiro não deveria dizer aos clientes que 

direção seguir, mas sim ajudar os clientes a tomar decisões positivas para 

si. Ele também viu a necessidade dos conselheiros de se comunicarem 

honestamente com os clientes para que pudessem aprender como os 

outros percebem e resolvem os próprios problemas que possam interferir 

com o sucesso no trabalho. Assim, a abordagem de Parsons e as 

intervenções de carreira não se limitavam a avaliar os clientes com a 

esperança de correspondência entre indivíduos e ocupações, porque ele 

também abordou as preocupações intrapessoal e interpessoal que 

poderiam afetar o desenvolvimento da carreira. (O’BRIEN, 2001 p.67) 

 

 

 

O indivíduo no centro dessa tarefa deveria promover uma exploração 

aprofundada das ocupações e das oportunidades no mercado de trabalho e para isso era 

necessária uma descrição atualizada dessas ocupações a partir dos requisitos gerais e das 

condições de eficiência e sucesso das atividades de trabalho os quais, no entanto, eram 

retirados dos estereótipos sobre as profissões.  

Segundo Guichard e Huteau (2001b), “as descrições utilizadas sobre as pessoas e 

os ofícios eram retiradas do senso comum e não se esboçava a análise da atividade 

mental do sujeito” (p. 43), o que causava um problema metodológico, pois o sujeito que 

possuísse as características necessárias ao sucesso em determinada ocupação, na 

verdade contribuía para a manutenção das características tidas como necessárias por 

corresponder às expectativas de senso comum sobre a ocupação, o que demonstra a 

interferência da teoria nos resultados. Num dos casos presente no livro Chossing a 

Vocation, 1909/2005 e descrito por Ribeiro e Uvaldo (2007, p.25), um jovem que queria 

ser um médico é avaliado pelo orientador como “um jovem sem entusiasmo, interesses 

ou ambição, exceto de ser alguém respeitado, daí a ideia de ser médico.” e, após a 

avaliação, descreve ao jovem a vida ou a rotina do profissional de medicina que, somada 

às características presentes na tabela de condições de eficiência e sucesso ocupacional, 

finalmente o leva à conclusão de que esse jovem não possui nenhuma das características 

necessárias ao sucesso e bom desempenho na medicina (RIBEIRO e UVALDO, 2007 p. 25). 

Isso ocorre pelo fato de os indicadores de sucesso estar embasados na imagem 
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dominante sobre a carreira e o perfil profissiográfico definido como um ideal a ser 

atingido e não como uma demonstração das possibilidades de atuação em determinada 

profissão.  

Embora Parsons tivesse a preocupação com grupos desfavorecidos socialmente, e 

para o nosso interesse - com as mulheres - sua intenção de transformação social era 

apenas parcialmente atingida visto que as profissões para as quais as mulheres possuíam 

condições de sucesso eram em geral as vistas como femininas ou possíveis de serem 

realizadas por mulheres. Essas profissões buscavam algumas características comuns às 

mulheres e que fossem pertinentes a algumas ocupações.  

Parsons abre o capítulo VIII de Choosing a Vocation (1909) da seguinte maneira: 

 

O que se segue é uma lista de formas das mulheres ganharem dinheiro, 

em casa e fora de casa, em ambientes internos ou ao ar livre, 

qualificadas e não qualificadas. Não é exaustiva, e é dada aqui apenas 

pelo seu valor sugestivo. (p. 66) 

 

 
Neste capítulo, Parsons elenca uma série de ocupações em que as mulheres 

vinham atuando na sociedade da época, essas ocupações foram classificadas em dezoito 

setores profissionais que apenas citam formas de trabalho desempenhadas por mulheres. 

Figura 1 – Lista de Setores Abertos para Mulheres (PARSONS, 1909 – pp. 66 a 70) 

1) CULTIVO DE PLANTAS  

- floricultura, horticultura, cultivo de frutas, hortaliças, cogumelos, sementes, bulbos, videiras para comércio, 

plantas medicinais para tratamento de pessoas em casa e herbários. 

2) ANIMAIS 

- criação de galinhas e produção de ovos, produção de mel, seda, laticínios, criação de vacas, cavalos, 

ovelhas, cães, gatos, coelhos e pássaros, cuidar de animais de outras pessoas, coleta de borboletas para venda, 

exposição de animais de estimação. 

3) PRODUTOS ALIMENTARES 

- produção de conservas (geleias, picles), produção de manteiga, queijos, pães, tortas, bolos, doces, pipoca, 

preparação de ameixas secas, amêndoas salgadas, uvas passas, produção de carnes e frios para sanduíches, 

cozimento de vegetais para pronto uso, venda de almoço (marmitas) em estações de trem ou para 

funcionários de lojas e fábricas, entrega de salgadinhos para festas, buffet para clubes. 

4) TRABALHO TÊXTIL 

- costura simples, cerzimento e conserto de roupas para lavanderias, fazer casas para botões, fazer roupas 

para lojas, produção de aventais, gravatas, lavar trapos e sacos para roupas, produção de sapatinhos infantis, 

produção de roupas íntimas, produção de mantas e almofadas para sofás, produção de colchas de retalhos, 

tapetes de pano, bonecas de pano, bichos de pelúcia, panos de prato e toalhas de mesa, pantufas, meias, luvas, 

lenços, xales, pulseiras, rendas, lenços, bordados, colarinhos, punhos, produção de tapeçaria, fazer vestidos, 

chapelaria 

5) ALOJAMENTO E ALIMENTAÇÃO 

- manutenção de hóspedes, aluguel de quartos e salas. 



53 

 

6) FÁBRICAS DE PRODUTOS DIVERSOS 

- produção de TOPS, almofadinhas de alfinete, cestos, artigos de couro, cadeiras, molduras, perfumaria, 

flores artificiais, bijuterias, bolsas, caixas, cintos e estofamentos. 

7) TRABALHO EM LOJAS 

- vendedoras, empacotadeiras, caixas, guarda-volumes, garçonetes, “reparadoras”, modelos, guias, 

supervisoras de setor, vitrinistas, estoquistas, auxiliares de compras, gerentes, obras de bem estar 

8) SERVIÇOS DOMÉSTICOS 

- cozinheiras, empregadas domésticas, lavadeiras, serviços gerais domésticos, governantas, damas de 

companhia 

9) TRABALHO EM FÁBRICAS E LOJAS 

-fábricas de calçados, algodão e moinhos de lã, fábricas de caixas, de conservas, vestuário, lavanderias, 

composição, impressão, revisão, encadernação, etc. 

10) HOTEL E RESTAURANTE 

- cozinheiras, garçonetes, camareiras, lavadeiras, “office girls”, governantas, recepcionista (concierge) 

11) TRABALHOS GERAIS 

- lavar e passar, esfregar, limpeza de carpetes, arrumação de casa 

12) TRABALHO DE ESCRITÓRIO 

- estenografia e datilografia, escrituração, telegrafia, telefonista 

13) (Os chamados) COMÉRCIOS INDEPENDENTES 

- “donas” de lojas, agências de emprego, serviços datilográficos, costura, chapelaria, cabeleireira, podóloga, 

manicure, massagista, apetrechos para limpeza (luvas, fitas), serviços de diarista (arrumadeira), concierge 

(guarda malas), empregada de emergência, acompanhante, creches (“cuidadoras”), donas de lares e 

instituições de assistência social 

14) AGÊNCIAS 

- livrarias, venda de títulos e ações (corretoras), corretoras de bens e comissões, demonstradoras, 

propagandas, publicidade de seguros de vida, bens imóveis, funcionárias de sindicatos e outras associações 

trabalhistas. 

15) (atividade) PROFISSIONAL E SEMIPROFISSIONAL 

- ensino em geral, jardim de infância, governanta (babá ou cuidadora/educadora), escolas públicas, 

academias, faculdades, especial (música – vocal e instrumental), dança, ginástica (rítmica), meios de saúde e 

beleza (em clubes, academias ou aulas particulares), ensino por correspondência, autora de (livros, artigos de 

revistas, ciência, arte), jornalismo (redação para jornais), propagandas escritas, interpretação, tradução, 

divulgação de ideias, palestras, desenho, pintura, artesanato, modelagem, escultura, ciência doméstica, 

costura (simples e fantasias), chapelaria, professora de culinária, instrutor de vendas, pastora (ministério), 

missionária, (auxiliar de ) médica, dentista, enfermeira, advogada, auxiliar de biblioteca, secretária particular, 

guia de viagem, gerente de academia, atividade artística ligadas a leitura, dança, canto. 

16) OCUPAÇÕES ARTÍSTICAS 

- ilustradora, moldes (desenho) para bordar, fotografia, retoque de negativos, colorir fotos, produção de 

desenhos para azulejos, papéis de parede, tapetes, pintura chinesa, produção de cenários, retratista, produção 

de arranjo de flores para eventos, decoração de janelas (varandas). 

- canto, assobio, dança, atriz (atuação), exibições acrobáticas, modelo (posando), ampliação de fotos em 

crayon e tinta nanquim, artesanato em madeira, escultura, arquitetura, decoração de casa, paisagismo, salão 

de beleza, regente (maestrina), instrumentista (piano, violão e outros instrumentos), exposições/feiras de 

magia. 

17) SERVIÇOS PÚBLICOS 

- correio, alfândega, inspeção de fábricas (fiscal), funcionárias do governo 

18) TRABALHO SOCIAL 

- tutoria educacional, organizações de caridade, trabalhos em clubes, trabalho de classe, ações sociais 

(investigação, educação e visitação) - ministrando atividades cívicas e vida social e o desenvolvimento 

econômico dos menos favorecidos, e esclarecedor, educar, organizar e ajudar os mais afortunados no que diz 

respeito às suas relações com o primeiro grupo, obras de bem estar (loja de emprego), organizar empresas 

cooperativas e associações para ajuda mútua e melhoria cívica e social. 
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 Parsons se valeu, para a organização dos setores mais abertos ao trabalho 

feminino, do volume de Ocupações dos Censos Demográficos dos EUA no período entre 

186022-1900 que indicavam em seus levantamentos o percentual geral de ocupação e os 

percentuais de homens e mulheres ocupados (PARSONS, 1909). Tais resultados indicavam 

as variações da presença de mulheres nas diversas ocupações com destaque para 

aumentos expressivos da presença de mulheres em alguns setores: no caso de setores 

como trabalhos em agências e escritórios houve um aumento de trinta e duas vezes, 

comparativamente a 1870; no setor de agricultura o crescimento também foi alto 

(aumento de dez vezes) apesar da diminuição da mão de obra geral neste setor; na 

fabricação de produtos alimentícios um aumento de vinte vezes do número de mulheres 

nos postos de trabalho. Além disso, demonstravam que em alguns setores além de haver 

um aumento do número de mulheres, ocorria concomitantemente uma diminuição do 

número de homens nos mesmos setores como nas ocupações de professoras, musicistas 

e artistas (além das professoras dessas atividades), funcionárias públicas, literatura e 

pesquisas científicas. Ainda é ressaltada a pequena presença de mulheres em 1900 nas 

ocupações de arquitetos, clérigos, dentistas, advogados, e os médicos e cirurgiões apesar 

de apresentarem também um aumento do número de mulheres (PARSONS, 1909). 

 Dessa maneira, o capítulo direcionado a orientação para mulheres se resumia em 

um demonstrativo de ocupações em que havia a presença de mulheres e as melhores 

oportunidades de emprego para esse público. Esse demonstrativo contribuía na etapa de 

autoanálise em seu item 85: 

 

Compare as suas capacidades e limitações com as condições de sucesso 

em diferentes vocações, especialmente naquelas que estão na direção de 

sua ambição, como mostrado pelas carreiras de homens e mulheres que 

foram bem sucedidos nessa linha, e aqueles que falharam na mesma. 

(PARSONS, 1909 p.30) 

 

 Este capítulo também servia de referência ao orientador, no momento da 

entrevista individual, como o rol de ocupações mais frequentes para as mulheres.  

                                                         
22 No censo demográfico de 1850 ainda não haviam sido lançados os dados sobre mulheres trabalhadoras.  
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 Tal preocupação com as escolhas vocacionais de mulheres estava ligada à 

concepção de que nem todas as atividades profissionais eram adequadas às mulheres e, 

na busca de um ajustamento vocacional era necessário “orientar” as características tidas 

como femininas para as profissões em que tais características teriam melhores chances 

de sucesso. Não havia, portanto, propriamente uma discussão sobre gênero, mas apenas 

uma aceitação dos estereótipos e da ideia do lugar ‘natural’ da mulher.  

 

 

3.1.2 - Transformação Social – Filene 

 

 Como dito anteriormente Parsons estava ligado a movimentos progressistas nos 

EUA o que lhe permitiu se aproximar de outros personagens importantes na construção, 

implantação e manutenção dos programas de Orientação Vocacional nos EUA. Foram de 

fundamental importância para isso três pessoas Pauline Agassiz Shaw, Meyer Bloomfield 

e Ralph Albertson, além do apoio de outras duas pessoas: Paul H. Hanus um professor de 

educação na Universidade de Harvard e A. Lincoln Filene que era gerente geral da loja de 

departamento Filene em Boston (HERSHENSON, 2006). 

 Assim como Parsons, Lincoln Filene e sua esposa Therese Filene tinham interesses 

na transformação social e participaram de movimentos sociais progressistas: Therese foi 

uma das primeiras defensoras do sufrágio feminino, ajudava famílias de imigrantes na 

região de Boston, fundou a Escola de Música de Boston e ministrava aulas no Civic Service 

House; Lincoln trabalhou na busca de relações comerciais justas e ações no sentido de um 

melhor relacionamento entre empregados e empregadores, também imprimiu esforços 

para a concretização de sistemas estaduais de seguro-desemprego (HERSHENSON,2006; 

O’BRIEN, 2001; FILENEFOUDANTION).  

 A proximidade com o Civic Service House e o Vocation Bureau inspirou uma de 

suas filhas com relação ao desenvolvimento da orientação profissional, conforme 

Hershenson (2006, p. 83): “Filene parece ter transmitido o seu interesse no 
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desenvolvimento de carreira para sua filha Catherine, perpetuando assim ainda mais a 

edificação dos trabalhos de Parsons”. 

 Catherine Filene continuou os trabalhos de Parsons investindo nas questões das 

carreiras de mulheres, incorporando o princípio da transformação social (RIBEIRO e 

UVALDO, 2007). Quando ainda era estudante do Wheaton College, Norton, 

Massachusetts em 1917, organizou várias conferências a fim de promover o emprego de 

mulheres universitárias.  Foi diretora do Intercollegiate Vocational Guidance Association 

de onde compilou artigos para a produção de seu livro Career for Women de 1920, essa 

associação tinha o objetivo de  

 

estimular o interesse em orientação profissional; facilitar o intercâmbio 

de informação profissional; promover a organização de comissões de 

graduação para o estudo de oportunidades de formação profissional para 

as mulheres universitárias; e para promover a cooperação entre agências 

de nomeação e as estudantes. (FILENE, 1920 - nota introdutória). 

 

 O livro Career for Women (1920) de Filene assim como o capítulo VIII de Choosing 

a Vocation (PARSONS, 1909) se pauta sobre a importância da informação para a 

orientação profissional aumentando a eficiência na utilização das habilidades próprias, 

diminuindo o tempo para encontrar onde utilizar tais habilidades. No entanto, Filene 

avança em relação à Parsons no sentido de que não faz apenas um levantamento das 

oportunidades para mulheres no mercado de trabalho da época baseado nos dados 

censitários. Seu livro organiza as informações de maneira a ir além da descrição dos 

setores e profissões abertos às mulheres, e para isso, apresenta também: comentários 

sobre a inserção da mulher na profissão; avaliação da inserção no mercado profissional 

para mulheres; as habilidades necessárias às mulheres para desempenhar a função; a 

preparação ou treinamento necessário; as oportunidades para o avanço ou sucesso na 

profissão; o retorno financeiro; as qualificações necessárias; e, as vantagens e 

desvantagens na profissão.  

 A seguir será apresentada uma das profissões presentes no livro Career for 

Women para ilustrar o teor do trabalho desenvolvido (FILENE, 1920). Cada artigo sobre 

uma determinada profissão é produzido a partir de consultores especializados na área, a 
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fim de assegurar maior assertividade nas informações prestadas. O capítulo apresentado 

a seguir é produzido por Lena E. Mendelsohn23 membro do Instituto Americano de 

Contadores (American Institute of Accountants) e da empresa de LE Mendelsohn & Co.,  

em Boston. 

 O artigo inicia com comentários sobre a inserção da mulher na profissão, a autora 

observa que é possível que as mulheres tornem-se familiarizadas com a prática de 

contabilidade já que têm participado de quase todas as profissões conhecidas. Também 

comenta que a profissão naquele momento ainda era muito jovem no país e que o 

American Institute of Accountants não fazia discriminação quanto à certificação 

profissional necessária para atuação na área, mas ressalta que apenas cinco mulheres até 

aquele momento haviam adquirido o selo de aprovação profissional expedido.  

 Logo após promove a descrição da profissão citando Harold Dudley Greeley24, 

CPA, de Nova Iorque, mas fazendo a ressalva:  

 

É difícil descrever a contabilidade como uma ocupação, porque o campo 

de atividade é tão amplo e o trabalho real feito é tão variado em escopo, 

dependendo em grande parte do levantamento feito com o contador na 

profissão. (FILENE, 1920) 

 

 

 

 A partir dessa descrição faz uma avaliação da inserção de mulheres no mercado de 

trabalho revelando que as mulheres ainda participavam pouco do mercado, pois o 

caminho para atingir os níveis superiores da profissão passava pela aquisição de 

aprendizagem em nível júnior e, mesmo neste nível de emprego, poucas mulheres 

haviam sido contratadas, mas faz uma ressalva de que algumas mulheres estavam 

fazendo sucesso no setor de imposto de renda em alguns escritórios de contabilidade, 

outro setor que empregava mulheres nas grandes empresas era o de preparação de 

relatórios para clientes. Para esse setor as habilidades necessárias para desempenhar a 

função eram a observação aguçada de detalhes e concentração para o exame cuidadoso 

                                                         
23

 Lena E. Mendelsohn foi uma das pioneiras na área de Contabilidade nos EUA. Foi uma das primeiras 
mulheres a receber o CPA (Certified Public Accountant) necessário para atuação na área e primeira mulher a 
proferir palestras no American Institute of Accountants. 
24 Algumas características são: caráter, integridade, personalidade, tato, educação, habilidade, treinamento 
técnico, experiência prática e um pensamento analítico (MENDELSOHN, 1919) 
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dos relatórios digitados (comparação palavra/palavra e figura/figura) com os originais 

elaborados pelos auditores. 

 Logo após é sugerida a preparação ou treinamento - necessário para a prática da 

contabilidade - bem como do estudo (ao menos ensino médio ou equivalente) em um 

curso específico na área por uma escola reconhecida, além da experiência prática. É 

importante notar que não se atribui nenhum treinamento especial para as mulheres 

praticarem a contabilidade, já que, segundo Mendelsohn (1919) “uma mente analítica 

pode pertencer a homens e mulheres e pode ser cultivada em alto grau” o que ressalta 

um paradigma vigente na época de habilidades naturais. Em seguida, produz um 

comentário sobre as oportunidades para o sucesso na área e revela que não há 

oportunidades apenas em empresas ou escritórios de contabilidade, mas há também a 

possibilidade de as mulheres abrirem seus próprios escritórios de contabilidade com 

clientela própria (como já ocorria em Nova Iorque, por exemplo). O retorno financeiro é 

mencionado (mínimo de US$ 1.200 por ano), mas não é feita uma comparação com os 

salários masculinos, já que o artigo trata de informação para mulheres interessadas na 

área e não um texto reflexivo sobre a discriminação das mulheres no trabalho, no entanto 

é citado que há, em alguns casos, mulheres que se destacaram pela eficiência e tornaram-

se sócias de escritórios de contabilidade. 

 Apesar de classificar como qualificações “naturais” necessárias para a profissão os 

atributos pessoais “mentais” (pensamento ordenado e classificatório) e 

“temperamentais” (paciência, rigor, autocontrole, apreciação do valor tempo, 

introspecção e valorização do pensamento quantitativo), ressalta-se que é interessante 

que se tenha “um toque de intuição verdadeiramente feminina” (FILENE, 1920 – p. 5). 

 Finalmente, ao julgar as vantagens e desvantagens da profissão, o artigo ressalta a 

possibilidade para os homens de estudarem diversos tipos de organização e até 

chefiarem essas organizações, mas que tais oportunidades quase não existiam para as 

mulheres. Porém, para um público feminino que tivesse um conhecimento profundo de 

escrituração e contabilidade, havia a possibilidade de uma colocação imediata no 

mercado de trabalho e um bom salário. A principal desvantagem apresentada residia na 

‘desconfiança’, expressada pela falta de confiança na experiência feminina em negócios e 

julgamentos com relação à contabilidade. Outra desvantagem assinalada estava na 



59 

 

necessidade de se viajar frequentemente, o que denotaria a dificuldade de exercer outros 

papéis femininos como os de dona de casa e mãe.  

 

 

3.1.3 - Enfoque Tipológico – Holland 

 

 O enfoque Traço-Fator se consolidou ao longo da primeira metade do século XX 

através da “pesquisa teórica sobre as influências sofridas pela escolha vocacional e o 

desenvolvimento técnico da avaliação psicológica” (RIBEIRO e UVALDO, 2011).  

Num primeiro momento buscava-se descrever o indivíduo principalmente em 

função de suas aptidões (habilidades) ou de seus interesses em desempenhar uma 

atividade como forma de promover o ajuste pessoa-ambiente. Nesse sentido, a busca por 

instrumentos que pudessem medir traços dessas características nos indivíduos foram 

sendo desenvolvidos. No campo da orientação profissional também se desenvolveu a 

ideia de que “o indivíduo se realiza através das suas escolhas de orientação” e, tais 

escolhas, “estão sob a dependência de fatores como as formas de inteligência, os 

componentes da personalidade, os interesses profissionais ou os valores” (GUICHARD & 

HUTEAU, 2001b p. 53). Esses fatores podem ser descritos em termos de perfis que 

representam não apenas a expressão de uma medida individual, mas da comparação 

dessa medida com uma média de comportamentos vocacionais comuns a uma 

população.  

Holland (1959; 1966; 1997) desenvolveu sua teoria a partir da convicção de que as 

escolhas profissionais denotam expressões da personalidade e que a mesma pode ser 

descrita a partir dos interesses da pessoa. Com base nos estudos sobre os interesses 

Strong (1927) e Kuder (1939), a suposição de que o comportamento depende tanto da 

personalidade como dos ambientes (MURRAY, 1938) e na literatura de psicologia 

vocacional sobre a estrutura de interesses e personalidade (DARLEY & HAGENAH, 1955; 

GUILFORD, CHRISTENSEN, BOND & SUTTON, 1954), Holland definiu seis dimensões de 

interesses (GOTTFREDSON, 1999; GUICHARD & HUTEAU, 2001b) e a partir dessas 
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dimensões desenvolveu, uma hipótese estrutural que estabeleceu seis tipos de 

personalidade: realista(R), investigativa (I), artística (A), social(S), empreendedora (E) e 

convencional(C), dispostas em uma configuração espacial hexagonal e denominadas 

conjuntamente como RIASEC:  

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 - Modelo Hexagonal dos tipos de Holland (1997). 

 

Os tipos, conforme apontam Mansão e Yoshida (2006, p. 68), são para Holland:  

um modelo que serve para medir a pessoa real. Cada tipo é uma interação 

entre uma herança determinada e uma variedade de fatores culturais e 

pessoais que incluem as outras pessoas semelhantes, pais, adultos 

significativos, cultura e ambiente físico. As heranças biológica e social, 

unidas à história pessoal, ensejam uma série de capacidades, habilidades 

perceptivas e pontos de vista como: metas, valores, autoconceito e 

condutas de enfrentamento (estratégias específicas para resolver os 

problemas cotidianos). Um tipo é, portanto, uma completa síntese de 

características pessoais.  

 
 

Como princípios fundamentais de sua teoria (HOLLAND, 1997) enuncia que 

pessoas dentro de uma profissão têm personalidades e histórias de desenvolvimento 

pessoal que se assemelham e, essas pessoas, se comportam de forma parecida nas 

situações profissionais criando ambientes interpessoais característicos. Assim, para 

Holland, os ambientes também são organizados em tipos e correspondem aos seis tipos 

psicológicos, os ambientes são descritos pela distribuição dos tipos de personalidade dos 

indivíduos que lhes constituem. Esses tipos são considerados ideais e, tanto pessoas 
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como ambientes são caracterizados por perfis, ou seja, o quanto se aproxima ou se 

distanciam desses tipos ideais. Outro princípio que fundamenta a teoria e a produção de 

instrumentos que identifiquem os perfis profissionais dos indivíduos é a noção de que os 

inventários de interesses são também inventários de personalidade (HOLLAND, 1997), já 

que os interesses profissionais denotam expressões da personalidade.  

No entanto, pesquisas de G.D. Gottfredson et. al. (1993) apud Guichard & Huteau, 

(2001b) apresentaram fraca ligação entre as dimensões de Holland e os traços de 

personalidade do modelo em cinco dimensões, o que leva Guichard e Huteau a afirmarem 

que “os questionários elaborados por Holland não são propriamente questionário de 

personalidade, são questionários de interesse” (p. 76). Outro aspecto importante da 

teoria de Holland é o da identidade vocacional apontada por Guichard & Huteau (2001b) 

como “a consciência que o indivíduo tem de seus interesses, das suas características 

pessoais, dos seus trunfos e dos seus fins” (p. 72) refere-se à clareza e estabilidade de 

objetivos e autopercepções de uma pessoa, bem como das clarezas ou explicitações dos 

objetivos e expectativas sobre um ambiente, é formada à medida que os jovens se 

familiarizem com suas próprias habilidades, desenvolvam competências de acordo com 

essas habilidades, e entendam seus próprios interesses em vários tipos de atividades e 

ocupações (READON e LENZ, 1999; TURNER et. al., 2008).  

Uma das críticas à teoria de Holland diz respeito à congruência, ou a relação entre 

o tipo de indivíduo e o ambiente, afirmando-se que o modelo de Holland não dimensiona 

com exatidão os efeitos da relação entre os tipos e os modelos ambientais, aponta-se que 

talvez apenas seis tipos não sejam suficientes para representar a estrutura de 

personalidade e interesses, além disso, as constantes mudanças nos ambientes de 

trabalho levam à necessidade de contínuas revisões dessas tipologias. (ARNOLD, 2004 

apud MANSÃO e YOSHIDA, 2006). 

Apesar disso, a teoria do modelo tipológico hexagonal de Holland continua sendo 

uma das mais importantes e difundidas na área da psicologia vocacional. Seu sucesso 

pode ser atribuído pelo fato de sua teoria apresentar característica operatória expressa 

pelos questionários elaborados a partir da teoria, como por exemplo, o VPI (Vocational 

Preference Inventory)e o SDS (Sefl-Directed Search), que permitem o diagnóstico de tipos 

psicológicos e a correspondência com as profissões; e, pela posição intermediária entre 
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concepções diagnósticas e educativas da orientação (GUICHARD & HUTEAU, 2001b). Sua 

teoria é frequentemente citada e passou por diversas revisões do próprio autor, é 

também inspiração para vários estudos e validações interculturais em diversos países. 

Uma dessas linhas de pesquisa levou a investigações do próprio Holland e de outros 

pesquisadores sobre a gênese dos interesses e concluindo que as experiências de vida do 

indivíduo determinam seus interesses e outros pesquisadores (BETZ; GOTTFREDSON G.D; 

GOTTFREDSON L.; PREDIGER; REES; SPOKANE) procuraram dar conta dos 

questionamentos da teoria sobre a variável sexo. 

O sexo é considerado uma variável preditiva sobre os determinantes dos 

interesses, como exemplo pode-se pensar que o fato de ser homem ou mulher favorece 

mais um tipo de interesse do que outro, como os ambientes são constituídos pela 

distribuição dos tipos de personalidade dos indivíduos que os compõem, um ambiente é 

considerado mais feminino (social, por exemplo) ou masculino (intelectual e 

empreendedor) de acordo com a análise fatorial dos interesses por sexo (GOTTFREDSON 

et. al., 1981 apud GUICHARD & HUTEAU, 2001b). A categoria gênero, dessa maneira, não 

está presente na teoria de Holland apenas é feita uma análise das diferenças entre os 

sexos. 

Durante a década de 1970 foram feitas críticas de que os inventários de interesses 

e outros instrumentos de medida estariam contaminados por preconceitos de gênero ao 

indicarem as profissões pelo gênero gramatical masculino. Estudos sobre o impacto dos 

inventários de interesses sobre as escolhas de carreira feminina (DIAMOND, 1975) e o 

conteúdo sexista em inventários de interesse (GOTTFREDSON, 1976), no entanto, 

negavam essa versão. Contudo, na revisão de 1978 feita por Holland, alguns desses 

termos foram substituídos por outros mais neutros25 tanto no VPI quanto no SDS 

(GOTTFREDSON, 1999). Prediger (1978) propôs que as restrições de sexo nos inventários 

de interesse não seriam necessariamente um preconceito de sexo não havendo a 

necessidade de instrumentos separados com a finalidade de eliminar os hipotéticos 

preconceitos de sexo existentes. A parcialidade nos inventários de interesse ocorreria se 

esses inventários fossem utilizados para estimular o indivíduo a pretender ou rejeitar uma 

profissão com base na variável sexo, no entanto, os inventários apresentam o ‘estado 

                                                         
25 Como a mudança do termo “policeman” para “police officer”. 
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atual das coisas’ e, dessa maneira, apresentariam e (não produziriam) o viés sexual 

(HARMON, 1973 apud GOTTFREDSON, 1999). Holland rebateu as críticas sobre os 

preconceitos de gênero afirmando que a maior pontuação de mulheres em tipos de 

personalidade Artística, Social e Convencional seria fruto da maneira pela qual a 

sociedade moldou a média masculina e feminina e que o elevado percentual de interesse 

nessas áreas é reflexo do ambiente de trabalho e os canais de sucesso das mulheres 

estariam em ocupações predominantemente femininas (HOLLAND, POWELL & FRITZSCHE, 

1994; SAVICKAS e LENT, 1994), no entanto, REES et. al. (2007) consideram essa 

justificativa um raciocínio circular, pois os ambientes são formados pelas personalidades 

de quem nele convivem. Para Linda Gottfredson a formação da personalidade de jovens é 

influenciada pela diferença de status que têm papéis profissionais masculinos e 

femininos, segundo sua teoria os jovens organizam suas escolhas de lazer, acadêmicas e 

de carreira com base em papéis de gênero e não na autoavaliação de si em termos de 

habilidades e interesses (GOTTFREDSON & LAPAN, 1997), se forem oferecidas, para 

ambos os sexos, oportunidades de experiências que ampliem os interesse mais mulheres 

e homens se interessam por carreiras não tradicionais (BETZ & FITZGERALD, 1987; WALSH 

& BETZ, 2001 apud RESS et. al., 2007).  Na avaliação dos ambientes e das influências 

ambientais, a segregação de gênero nas profissões e áreas de estudo foi  reconhecida,  

além de outras categorias como etnia e nível sócio econômico. 

Betz e Wolfe (1981) apontam para a necessidade de mudança de questionamento 

da teoria de Holland com relação ao gênero, ao invés de se questionar se a teoria é válida 

para mulheres, a indagação estaria em para que tipo de mulheres a teoria seria menos 

válida? Tal mudança de questionamento está ligada ao grau de congruência entre as 

escolhas e as personalidades dos indivíduos, as mulheres que fazem suas escolhas em 

campos tradicionais de ambientes profissionais femininos26 apresentam menor 

congruência com suas características de personalidade do que mulheres que fazem suas 

escolhas em carreiras não tradicionais, dessa maneira o problema de gênero da teoria 

está ligada à relação do tipo com o modelo de ambiente, mas não há um questionamento 

de como se constituem esses tipos, apenas de como se configuram. Como uma teoria 

traço-fator, o modelo estrutural de Holland atenta para as características observáveis da 

                                                         
26 Como os esteriótipos profissionais ligados a profissões ditas femininas como enfermagem, educação 
infantil e fundamental, assistência social e outras. 
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personalidade ou, dito de outra forma, o caráter pessoal. Ao estabelecer tipos 

psicológicos, isso é feito sobre o que se observa do comportamento vocacional dos 

indivíduos e não sobre o desenvolvimento dos interesses, apesar de levar em conta o 

papel das experiências de vida na determinação dos interesses, nesse sentido, as 

variáveis - sexo e gênero - são vistas como estruturas estáveis e pré-definidas. 

 

 

3.2 - Enfoque Psicodinâmico 

 

 O enfoque psicodinâmico está ligado à 2ª demanda proposta por Ribeiro (2011) 

que expressa a pergunta-chave proposta por Guichad (2004) de “como ajudar o indivíduo 

a entender os determinantes de sua escolha e poder escolher”? Esses determinantes da 

escolha são entendidos como aspectos ligados à dinâmica da personalidade que 

explicariam o comportamento vocacional dos indivíduos e tenta compreender como um 

sujeito faz escolhas vocacionais. Tem sua base conceitual nas concepções da psicanálise 

sobre a psicodinâmica do aparelho psíquico e seus mecanismos, além da relação entre os 

processos psíquicos internos e o campo social dos indivíduos (LEHMAN, RIBEIRO, SILVA e 

UVALDO, 2011). Nesse enfoque o trabalho é visto como um mobilizador e constituinte da 

vida psíquica e também um mediador (DEJOURS, 2004) entre o inconsciente e o campo 

social vinculando o sujeito à realidade. A tarefa do orientador profissional é compreender 

o papel dessa dinâmica psíquica nas escolhas do orientando e contribuir para que o 

próprio orientando perceba esses determinantes e faça sua escolha. Dentro do enfoque 

psicodinâmico Lehman et. al. (2011) apontam duas vertentes: o enfoque da satisfação das 

necessidades representado pelo trabalho de Anne Roe e o enfoque psicanalítico com as 

correntes norte-americana representada pelos trabalhos de Edward S. Bordin entre 

outros e a corrente sul-americana representada pelo psicanalista argentino Rodolfo 

Bohoslavsky. 
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3.2.1 - Enfoque da Satisfação das Necessidades – Anne Roe 

 

Ann Roe foi uma psicóloga clínica, sua pesquisa focou as relações entre o 

desenvolvimento de carreira e a personalidade. Sua teoria relaciona as ocupações com as 

diferenças individuais (físicas e psicológicas) e as experiências e é baseada nas 

concepções da psicanálise sobre o desenvolvimento psicossexual infantil e da 

psicodinâmica do psiquismo e na teoria da hierarquia de necessidades de Maslow (1970), 

psicólogo clínico, que sugeriu uma hierarquia das necessidades da motivação humana 

constituída por necessidades fisiológicas, psicológicas e sociais, as necessidades 

fisiológicas estariam na base da hierarquia e as necessidades de autorrealização no topo 

da hierarquia e a condição para o surgimento de necessidades superiores é a satisfação 

parcial das necessidades inferiores caminhando das básicas (fisiológicas) até 

autorrealização. A partir dos estudos realizados sobre seus pacientes, sugeriu que as 

experiências da primeira infância estão fortemente relacionadas com escolhas 

profissionais (LEHMAN et. al., 2011).  

Roe propôs que a fonte mais poderosa de satisfação individual em todos os níveis 

de necessidade e o status social e econômico de um indivíduo está ligada à profissão 

(ROE, 1957 p. 213). Propôs também que herança genética estabelece limites para o 

potencial desenvolvimento de habilidades e interesses, essas possibilidades de atingir ou 

ultrapassar seu potencial são determinadas pelas experiências individuais e também por 

fatores de raça, sexo, posição social e econômica da família e do contexto cultural em 

geral. As necessidades e o grau de satisfação das mesmas obtidas nas experiências 

individuais afetam o desenvolvimento dos interesses, atitudes e outros aspectos da 

personalidade. Quando uma necessidade é apenas parcialmente satisfeita pode tornar-se 

um motivador inconsciente e o padrão de energias psíquicas que direcionam a atenção é 

o principal determinante dos interesses.  Numa hierarquia de necessidades as 

necessidades superiores são as mais difíceis de serem alcançadas e, aliado à estrutura de 

personalidade direcionam os interesses dependendo da dificuldade e do grau de 

satisfação das necessidades. A forma como a estrutura se comporta em relação à 
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satisfação das necessidades estaria associada à maneira como os pais interagem com a 

criança e influenciam a intensidade motivacional da criança. (ROE & SIEGELMAN, 1964). 

Roe acreditava que uma pessoa escolhe uma carreira com base no clima 

psicológico familiar, ou seja, as atenções concentradas à criança na interação desta com 

seus pais, no entanto, pesquisas posteriores não confirmaram tal proposição (ROE & 

LUNNEBORG, 1990) e Brown (1990) aponta para outros problemas dessa teoria como: a 

falta de estudos longitudinais, incapacidade de explicação adequada sobre como se dá a 

interação entre escolha de carreira e as variáveis sócio demográficas e a falta de 

compreensão sobre o processo propriamente dito de tomada de decisão de carreira.  

Sua maior contribuição para a orientação é considerada seu sistema de 

classificação ocupacional baseado na natureza e intensidade das relações interpessoais 

nas atividades ocupacionais. Essa classificação é expressa em oito categorias de escolhas 

ou áreas vocacionais – serviços, relação comercial direta, organização e administração, 

tecnologia, trabalho ao ar livre, ciência, cultura geral e artes e entretenimento (ROE, 

1957). 

A categoria gênero na teoria de Anne Roe está presente no reconhecimento da 

influência da variável sexo dentre outras variáveis (economia, situação familiar, educação, 

características físicas, círculo social e oportunidades) na escolha de carreira. A influência 

da teoria humanista de Maslow sobre os pressupostos de Anne Roe são considerados à 

medida que a satisfação das necessidades é parcialmente atingida nas crianças mediante 

a sua interação com os pais conforme postulou sua teoria inicialmente. Nesse sentido, 

conforme Maslow (1970), a pessoa ou as pessoas que mais se aproximarem de oferecer 

as condições para a satisfação das necessidades de sobrevivência (fisiológicas básicas e 

segurança) terão maior importância na socialização da criança. Na escala de 

necessidades, depois de satisfeitas as necessidades de sobrevivência, a próxima nessa 

hierarquia é a necessidade de afiliação que está ligada socialização do (pertencimento, 

afeto, intimidade) como uma característica psicológica do indivíduo ligada à 

personalidade e identidade e condição básica a busca por necessidades de autoestima e 

autorrealização. A segurança oferecida pela afiliação para Maslow é a condição 

fundamental que influiria na maneira como as pessoas se vinculariam ao mundo e 

caminhariam para a busca de satisfação de necessidades superiores. No entanto, segundo 
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Coy e Kovacs-Loong (2005, p. 139) para Maslow, “esta filiação é uma necessidade básica 

de todos os seres humanos, não apenas às mulheres”. 

A abordagem de Anne Roe não produz teoria que aborde gênero ou sexo 

diretamente, no entanto, reconhece os estereótipos relacionados a sexo nas profissões e 

nas características individuais, partindo de um pressuposto das diferenças na formação 

da personalidade. As motivações são influenciadas por fatores externos como a relação 

parental, condição socioeconômica, cultura e fatores intrínsecos ao indivíduo como raça e 

sexo e, nesse sentido, traduz sexo (e raça) como uma essência do indivíduo. Ao 

estabelecer importância às experiências individuais também valoriza involuntariamente o 

status quo social, pois as experiências a serem vividas acontecem num meio social que 

reproduz estereótipos de sexo e gênero.   Assim, as necessidades podem se expressar de 

maneira diferente para homens e mulheres no topo da hierarquia, já que os modelos 

idealizados de autorrealização tendem a ser distintos. 

 

Como os homens são rigidamente realizados em uma ênfase 

exclusiva sobre as competências em fazer, as mulheres são mantidas em 

uma ênfase semelhante sobre os cuidados nos relacionamentos; isso 

resulta em mulheres e homens sendo cortados de aspectos vitais de si 

mesmos e de suas habilidades para desenvolver plenamente seu potencial. 

(COY e KOVACS-LOONG, 2005 p. 148) 

 
 
 
 
 
 
2.2.2 - Enfoque Psicanalítico – vertente norte-americana 

 

 

A vertente norte-americana psicanalítica de orientação vocacional é representada 

inicialmente pelos estudos de A.A. Brill, Edward S. Bordin, Barbara Nachmann e Stanley J. 

Segal que tentavam explicar o comportamento vocacional através da psicanálise 

(LEHMAN et. al., 2011). Partem do pressuposto de que o ser humano é determinado pelo 

inconsciente e a escolha vocacional representa uma tentativa de realização do desejo 
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através de um investimento libidinal voltado para objetos ou pessoas do mundo social 

(op. cit.).  

Lehman et. al. (2011 p. 117) apontam que Brill (1949): 

foi um dos primeiros a dizer que uma escolha vocacional seria o resultado 

da sublimação de impulsos internos em uma ocupação que os satisfaria, 

pessoal e socialmente, com plenitude. A escolha vocacional, como uma 

parcela do comportamento global do sujeito, é parte da problemática 

individual geral e, portanto, deve ser explicada por meio das mesmas 

teorias que explicariam o funcionamento do sujeito. 

 

 Bordin (1994) entre outros autores concorda com a afirmação de Brill (1949) sobre 

a sublimação e enfatiza a relação do desenvolvimento da personalidade com o papel que 

o trabalho desempenha na vida de um indivíduo (LEHMAN et. al., 2011) também leva em 

conta a influência de diversos fatores (econômico, cultural, geográfico, biológico e fatores 

acidentais) no desenvolvimento da personalidade. Acrescenta a importância da primeira 

infância nas escolhas vocacionais afirmando que “em crianças mais jovens o trabalho e o 

lazer se fundem, e que através do processo de desenvolvimento e socialização, brincar e 

trabalhar se tornam demarcados” (PATTON e MCMAHON, 2006). A satisfação e prazer 

associados ao jogo e à brincadeira vão gradativamente se transformando em esforço 

direcionado para a necessidade de realizar tarefas, o que em adultos seria representado 

pela necessidade de trabalho e desejo de realização. Os determinantes das escolhas 

vocacionais estariam associados aos mecanismos de identificação e defesa que 

promoveriam a vinculação com a realidade bem como a elaboração de angústias básicas, 

processos envolvidos no desenvolvimento da identidade.  

As escolhas de carreira são feitas em vários momentos da vida e levadas a termo 

por razões externas como as oportunidades de sucesso no trabalho e os estágios do 

sistema de ensino além das razões internas como o desejo de satisfação no trabalho 

(PATTON e MCMAHON, 2006) para isso é necessário ao indivíduo promover uma 

autoavaliação e análise das condições ambientais. Bordin ao focar sua teoria sobre a 

satisfação e realização através do trabalho se opõe à ênfase dada por teorias tradicionais 

à realidade do trabalho, focando no significado da escolha para o indivíduo a partir das 



69 

 

respostas que essa oferece aos determinantes internos (motivos da escolha) e os 

sentimentos gerados sobre esse processo. 

 A categoria gênero na teoria de Bordin representante da vertente norte-

americana do enfoque psicanalítico está presente no valor dado à influência dos papéis 

sexuais biologicamente e culturalmente determinados no desenvolvimento da identidade 

(PATTON e MCMAHON, 2006). Essa influência está presente no processo de identificação 

com os objetos primários e na construção da identidade sexual que para além dos 

aspectos biológicos anatômicos iniciais estaria associada com as características sociais 

entendidas como masculinas ou femininas (FREUD, 1905, 1921, 1967). Dessa maneira, a 

expressão dos papéis desempenhados pelo pai e pela mãe, bem como da família 

ampliada fornece aspectos inconscientes e aspectos sociais de desempenho de papel 

presentes no desenvolvimento da identidade que irá influenciar nas escolhas vocacionais. 

As identificações e relacionamentos parentais, os papéis psicossexuais, os sentimentos e 

percepções, o êxito ou fracasso no papel sexual, autoimagem corporal associados à 

autoestima fornecem elementos fundamentais à construção da identidade e da 

percepção das possibilidades dos papéis sociais e de trabalho. 

 

 

2.2.3 - Enfoque Psicanalítico – vertente sul-americana 

 

 A vertente sul-americana psicanalítica de orientação vocacional é representada 

pela estratégia clínica proposta por Rodolfo Bohoslavsky que se caracteriza por: enxergar 

a pessoa como alguém capaz de chegar a uma decisão a partir da elaboração dos conflitos 

originários de ansiedades relativas ao futuro, permitindo que sejam resolvidas; entender 

que as profissões requerem potencialidades inespecíficas, e não aptidões; estabelecer 

que o prazer (satisfação) profissional depende do tipo de vínculo estabelecido com a 

atividade profissional; e também, apesar de reconhecer a necessidade de antecipar uma 

situação futura, não buscar prever o sucesso profissional já que a realidade sociocultural 

é mutante, e sim buscar uma maturidade emocional (Bohoslavsky, 1991 pp. 30-32). 
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 Em sua primeira formulação teórica, Bohoslavsky sintetizou um conjunto de 

questionamentos em oposição a uma modalidade estatística de orientação profissional e 

estabeleceu um quadro teórico inicial.  

 

Foi um livro feito para rivalizar. Um documento fundacional desenhado 

para confrontar com a rigidez e a cientificidade da estratégia 

psicotécnica. (RASCOVAN, 2004 p. 3) 

 

 Nessa formulação estabeleceu as bases epistemológicas do que chamou de 

modalidade clínica, a qual absorveu da psicanálise inglesa os conceitos de mundo interior, 

da problemática das identificações, de fantasia, de reparação e o também o fenômeno 

dos lutos operados a partir da necessidade de escolha.  Sofreu influência da escola de 

psicologia social argentina particularmente com os conceitos de vínculo, grupo, estrutura, 

identidade e papéis e, além disso, também se refere à concepção de escolha madura, 

escolha conflitiva e não-conflitiva da escola americana (Bohoslavsky, 1983). É central em 

sua teoria a diferenciação dos conceitos de identidade ocupacional e vocacional sendo a 

primeira ligada às identificações e a identidade vocacional aos determinantes da 

identidade ocupacional assumida. Para tanto faz uso de uma teoria de personalidade que 

forneça elementos para a compreensão das sobredeterminações subjetivas das escolhas 

atuais, entre esses elementos estão os conceitos de luto sobre formas identitárias 

anteriores e as formas das pessoas os enfrentarem27 e reparação e sua a relação com a 

assunção de uma identidade ocupacional ou a vocação para algo28. Assim, a identidade 

vocacional estaria ligada à “expressão dos impulsos e pedidos reparatórios surgidos no 

sujeito como resposta à percepção inconsciente de seus objetos danificados.” (idem, p. 

61). A identidade profissional estaria ligada a um conjunto de sobredeterminações sociais 

que regem as escolhas dos indivíduos nos planos contextual e estrutural. Ao distinguir a 

identidade vocacional da identidade profissional Bohoslavsky busca extrapolar o conceito 

de identidade individual como uma forma essencialista, demonstrando as 

                                                         
27

 No caso do adolescente o luto pela escola secundária, pelo paraíso perdido da infância, pela imagem ideal 
dos pais e pelas fantasias onipotentes. (BOHOSLAVSKY, 1974 – p. 67) 
28 Reparação assumida da teoria kleiniana como uma dinâmica egóica de tentativa de solucionar, na 
fantasia, um conflito ambivalente de amor e ódio, relativo à destruição de objetos internos constituídos 
num processo de identificações. 
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multideterminações (subjetivas e sociais) que, em seus processos dinâmicos e de 

constantes mudanças, atuam sobre a identidade. 

No plano da prática em orientação profissional Bohoslavsky apontou criticamente, 

numa revisão feita à sua primeira formulação, que alguns conceitos presentes em seu 

primeiro livro haviam se tornado aspectos instituídos na modalidade clínica. Fez reflexões 

sobre o a ideologia29 e o sentido das práticas de orientação, sobre o papel dos 

profissionais de orientação profissional e seu auxilio aos indivíduos para produzirem 

escolhas, atentou para a necessidade do conhecimento dos condicionantes da própria 

identidade profissional dos orientadores e apontou para a necessidade de ampliação do 

campo das problemáticas vocacionais para além do psicológico e a necessidade de 

colaboração entre diversos campos práticos das ciências sociais também considerou que 

a dialética entre a estrutura psíquica e a estrutura social não se resumia à dialética das 

identificações (BOHOSLAVSKY, 1991 – Adenda à Edição Brasileira). 

Ao assumir as reparações e lutos como determinantes subjetivos e o contexto e 

estrutura social como determinantes sociais das identidades vocacional e ocupacional, 

Bohoslavsky aponta indiretamente para a importância que a categoria gênero pode 

oferecer à construção de tais identidades. Para ele, identidade é a forma como uma 

pessoa interioriza as relações sociais e, os fatores implicados na produção da identidade 

ocupacional são o grupo familiar, o grupo de pares, as identificações sexuais e a gênese 

do ideal de ego. Segundo Bohoslavsky (1983) a identidade vocacional é determinada a 

partir da relação da pessoa com seus objetos primários internos e externos promovendo 

a integração de planos reais e imaginários, nesse sentido, considera três planos geradores 

de conflitos e suas elaborações: o instintivo, o estrutural e o interacional. No planos 

instintivo (equação prazer-desprazer, seus pontos de fixação e sublimações) e estrutural 

(as dinâmicas da estrutura psíquica, principalmente com relação ao papel do ego nas 

reparações)  destaca a necessidade de uma investigação psicanalítica profunda no plano 

teórico, no entanto, no plano interacional destaca a oferta de modelos no meio social 

como possibilidades de instrumentação das identificações, assim as identificações com 

                                                         
29 A referência é a ideologia liberal presente nas práticas de orientação profissional e à maneira como 
campo social é vista nessa ideologia, também faz referência do tratamento teórico dado ao social a partir 
da tradição funcionalista americana. 
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papéis sexuais forneceriam ao indivíduo modelos sociais de inserção no sistema 

produtivo.  

 

 

3.3 - Enfoque Desenvolvimentista e Evolutivo 

 

A 3ª demanda em orientação profissional proposta por Ribeiro (2011) expressa 

uma tentativa de responder à pergunta-chave “como ajudar o indivíduo a desenvolver sua 

carreira?” (GUICHARD, 2004), para tanto concepções evolutivas do desenvolvimento de 

carreira foram se somando e constituindo o enfoque desenvolvimentista e evolutivo de 

orientação profissional. O principal representante dessa perspectiva de entender o 

comportamento vocacional através do desenvolvimento humano foi Donald Edwin Super 

que ao longo de 60 anos publicou uma série de artigos, livros e instrumentos de medida 

que constituíram uma teoria que intentou integrar várias áreas de conhecimento e 

concepções de seus contemporâneos, conforme Lassance et. al. (2011 p. 141): 

 

Numa teoria tão extensa e ampla, naturalmente utilizou como fonte e 

integraram várias áreas do conhecimento, como a noção evolutiva de 

Charlotte Buehler (1933), o conceito de tarefas evolutivas de Havighurst 

(1953), a noção de ajustamento de Miller e Form (1951), as idéias sobre 

intervenção em aconselhamento de Rogers (1951) e a teoria dos 

construtos pessoais de Kelly (1955). 

 

 A formulação de sua teoria inicial (1953) foi o resultado de uma seleção de temas 

e compilação de estudos sobre orientação profissional e aconselhamento de carreia que 

para Savickas (1997) pode ser caracterizada como uma teoria funcional por ser “um 

aproveitamento modesto de concepções organizadas, com mais ênfase explícita sobre o 

caráter provisório e instrumental da teoria" (MARX, 1963, p. 16 apud SAVICKAS, 1997). 

Essa característica de sua teoria permitiu ao longo de sua carreira promover mudanças 

em sua abordagem com base nos resultados obtidos em suas investigações. 
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 Suas principais contribuições para uma teoria de desenvolvimento de carreira 

constituem três segmentos teóricos principais (SAVICKAS, 1997; LASSANCE, 2011) – o 

segmento do desenvolvimento e as noções de maturidade e adaptabilidade vocacional, o 

do papel do autoconceito e o segmento contextual incluindo os conceitos de ciclo vital 

(life span) e espaço vital (life space).  

O segmento de desenvolvimento estabelece a noção de que o desenvolvimento 

vocacional acontece ao longo de toda a vida constituído por maxi ciclos (estágios de vida 

e etapas de desenvolvimento vocacional) e miniciclos (mudanças e transições ocorridas 

na carreira ao longo da vida), o que permite descrever tarefas evolutivas para cada maxi 

ciclo e compreender as adaptações nas transições de carreira. Interessado em descrever 

o comportamento das pessoas com relação às carreiras Super (1955) produz o que é 

considerado o conceito fundamental neste segmento – a maturidade vocacional ou o 

grau de desenvolvimento atingido para a tomada de decisão de carreira definida por 

Super como  

A disposição da pessoa para abordar as tarefas vocacionais com as quais 

se confronta em função de seu desenvolvimento biológico e social, bem 

como pelas expectativas sociais de outras pessoas que alcançaram esta 

etapa de desenvolvimento. (SUPER, 1990, p. 213 apud LASSANCE, 

2011). 

 

 Posteriormente, apresentou o conceito de adaptabilidade de carreira, pois o 

conceito de maturidade vocacional não explicava comportamentos de adultos com 

relação às carreiras, e o conceito de adaptabilidade centrado nas atitudes e competências 

do indivíduo perante si mesmo e seu contexto era mais compatível com as noções de 

personalidade e experiências cotidianas do conceito de desenvolvimento vocacional 

(LASSANCE, 2011). 

 O segmento do autoconceito engloba uma perspectiva subjetiva sobre o self à 

medida que destaca a importância sobre como o indivíduo interpreta os seus atributos 

como a autoestima e autoeficácia, por exemplo. As autopercepções de suas habilidades 

individuais, interesse e escolhas dentro de funções específicas, situações e relações se 

modificam em momentos diferentes do desenvolvimento e de acordo com a realidade 

percebida e produzem distintos autoconceitos. O conjunto desses autoconceitos distintos 
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forma um sistema composto por dimensões e metadimensões de autoconceito. (SUPER, 

SAVICKAS & SUPER, 1990; LASSANCE, 2011) 

 O autoconceito é fundamental no desenvolvimento da carreira à medida que o 

indivíduo vai refinando o conceito sobre si, aplicando-o sobre a realidade 

(particularmente no sistema de ensino e no mundo laboral) e vai adaptando suas escolhas 

na carreira que permitam expressarem seus autoconceitos.  

 A proposição do segmento teórico contextual representa uma forma mais 

abrangente de compreensão da complexidade do comportamento vocacional e suas 

múltiplas configurações. Ele é constituído por duas dimensões life-span (dimensão 

temporal) e life-space (dimensão espacial) ambas em conjunto constituem o modelo 

“Arco-Iris de Carreira” (LASSANCE, 2011). 

A dimensão espacial (life space) permitiu à teoria de Super uma maior abrangência ao ir 

além de considerar o trabalho como o principal papel da identidade dos indivíduos e 

ressaltar a importância do papel do trabalho relativamente a outros papéis sociais, já a 

dimensão temporal (life-span) se refere às pequenas decisões tomadas ao longo do 

desenvolvimento do indivíduo com sua sequência de estágios (maxiciclos) e as transições 

dentro de um mesmo estágio (miniciclos). Combinadas, as duas dimensões permitem 

compreender como os papéis alternam-se em importância e quais se tornam mais 

relevantes em determinados períodos da vida do indivíduo (SAVICKAS, 1997) o que é 

representado num modelo de Arco-Íris de Carreira.  

 

Figura 3 – Modelo de Arco-Íris de Carreira (Super, 1990) 
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 Este modelo esquematiza a relação entre os determinantes pessoais e os 

determinantes situacionais no desenvolvimento de carreira em que os primeiros “afetam 

a maneira como o indivíduo vai enfrentar as tarefas evolutivas demandadas e a forma 

como vai localizar-se na estrutura dos papéis sociais” (LASSANCE, 2011). O indivíduo 

colocado de forma ativa no centro promove a síntese entre os determinantes e a 

relevância conferida aos papéis sociais nesses ciclos com relação às situações sociais e 

econômicas que enfrenta. 

 O segmento contextual da teoria de Super traz para o centro da abordagem 

desenvolvimental o aspecto social e cultural através dos papéis sociais e as variáveis que 

os compõem como raça, sexo, etnia e classe social (LASSANCE, 2011), dessa maneira 

procura responder às críticas pós-modernas e feministas ao enfocar o aconselhamento de 

carreira em outros contextos de vida além do papel do trabalho (SAVICKAS, 1995; 1997). 

 A importância do contexto na teoria de Super e a necessidade de investigação da 

influência mútua entre pessoa e ambiente têm sido ressaltadas conforme aponta Leung 

(2008, p. 120) por pesquisadores como Herr (1997) e Savckas (2002). Segundo Vondracek, 

Lerner e Schulenberg (1986) apud (BALBINOTTI, 2003, p. 465): 

 

 as atividades nas quais as crianças e os jovens adolescentes se engajam, 

a qualidade das relações interpessoais de seus contextos social e familiar, 

as experiências únicas ou idiossincráticas de suas existências, da mesma 

forma que os papéis que eles têm a oportunidade de observar e de se 

implicar, exercem uma grande influência sobre os seus 

desenvolvimentos vocacionais. 

 

além disso, pesquisas buscam correlações de maturidade de carreira e as variáveis 

implicadas nisso como sexo, pertencimento a grupos étnicos, idade e transformações no 

mundo do trabalho (PATTON and LOKAN, 2001; PATTON and CREED, 2007) e diferenças 

transculturais (BALBINOTTI, 2003). 

 Entre as variáveis investigadas como constituintes do contexto social em que 

ocorrem as carreiras está a variável gênero. Essa variável tem sido tratada como um 

aspecto que produz diferenças na maneira que indivíduos promovem suas 

adaptabilidades de carreira ou atingem seus momentos de maturidade de carreira 
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(PATTON, BARTRUM & CREED, 2004). Estudos focados nessa questão utilizando o Career 

Development Inventory para jovens e adultos (CDI-A) demonstraram o efeito da variável 

sexo sobre a escala de conhecimento para a maturidade de carreira e a pouca 

importância na escala de atitudes. Além disso, o autoconceito é outro aspecto que pode 

ser influenciado devido à importância que algumas decisões têm na vida das pessoas e a 

maneira como lidam com isso em diferentes etapas da vida (LEUNG, 2008). Balbinotti 

(2003) afirma que Super sempre considerou a influência de fatores socioeconômicos e 

ambientais entre eles os culturais e étnico-raciais no processo de desenvolvimento de 

uma carreira condicionando o desenvolvimento com relação às oportunidades e a 

procura de modelos ocupacionais e de autoconceito (p. 465).  Gottfredson (apud Leung, 

2008) avaliou que as diferenças entre gênero masculino e feminino representadas na 

relação entre os papéis sexuais e as ocupações exercem maior influência em crianças do 

que os aspectos de autoconceito, além disso, estereótipos de gênero como aspectos 

marcantes de algumas culturas promovem o encorajamento para profissões percebidas 

como adequadas ao gênero masculino ou feminino (LEUNG, 2008).  Gênero, nesse 

sentido, tende a ser considerado como um aspecto cultural presente no discurso 

feminista dos anos 1970 e 1980 (UNGER, 1979), aspecto este constitutivo dos modelos de 

papéis sociais e identidades profissionais e que influem na maneira como são 

desenvolvidas as carreiras, contudo da mesma maneira outros aspectos como nível 

socioeconômico e nível educacional são fatores relevantes para a diferenciação no 

desenvolvimento do indivíduo e na saliência que o papel do trabalho representa.  

 A teoria de Super avança na discussão da categoria gênero ao incluí-la como uma 

variável fundamental na constituição do self a partir do desenvolvimento dos 

autoconceitos e do valor que o contexto tem nessa construção. No entanto, os 

inventários de desenvolvimento de carreira têm servido mais como um preditor do efeito 

das diferenças sexuais conferindo a essa categoria um caráter funcional e não reflexivo 

para que sirva como ferramenta ao orientando sobre a influência da categoria gênero nas 

decisões do indivíduo ao longo da vida. 
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3.4 - Enfoque Decisional e Cognitivo 

 

 O enfoque decisional e cognitivo (RIBEIRO, 2011) está presente na tentativa de 

responder a como ajudar o indivíduo a compreender seu processo de tomada de decisão 

e desenvolver um método de escolha (GUICHARD, 2004). O enfoque cognitivo centra seu 

foco de estudo nas cognições que são subjacentes aos comportamentos observáveis e 

assim procura compreender como as pessoas adquirem e promovem o tratamento da 

informação. Os modelos, que buscam explicar o desenvolvimento vocacional, associados 

a esse enfoque são, segundo Teixeira (2011), os modelos sócio cognitivos de Lent, Brown 

e Hacket, a teoria da ativação do desenvolvimento vocacional e pessoal de Pelletier, 

Bujold e Noiseaux, a teoria da aprendizagem social da tomada de decisão de Krumboltz e 

a teoria de circunscrição e compromisso de Gottfredson. A base conceitual sociocognitiva 

desses modelos entende que as pessoas têm a capacidade de agir de maneira intencional 

sobre o próprio funcionamento e suas circunstâncias de vida e enfatizam o papel do 

indivíduo em interação com o ambiente social (BANDURA, 2008). Nesse sentido, o 

comportamento vocacional não é simplesmente determinado, pois as pessoas no 

enfoque sociocognitivo “não são apenas agentes da ação. Elas são autoinvestigadoras do 

próprio funcionamento” (BANDURA, 2008 - p. 15) o que confere ao comportamento o 

caráter de autorregulação e de fonte de avaliação. 

 O modelo de Lent, Brown e Hacket evidencia a relação entre a formação dos 

interesses, o processo de escolha e o desempenho e também ressalta o papel da 

aprendizagem no comportamento vocacional. Para a compreensão desse processo de 

aprendizagem são utilizados conceitos que buscam a relação entre as variáveis pessoais, 

as características do meio e o comportamento propriamente dito. Esses conceitos 

referem-se: às variáveis pessoais e o desenvolvimento de competências; a percepção de 

autoeficácia; as experiências de aprendizagem (fontes de autoeficácia) que regulam as 

crenças de capacidade percebida; as variáveis ambientais como fontes de construção 

dessas crenças - família e a escola (variáveis próximas) e a cultura ou a economia 

(variáveis distantes). As variáveis ambientais também estão ligadas à probabilidade das 

consequências dentro de uma estrutura de oportunidades que agem como forças 
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reguladoras do comportamento a partir das expectativas sobre os resultados, assim as 

variáveis contextuais têm papel fundamental na aprendizagem e no desempenho. O 

desempenho, outro conceito desse modelo, está ligado às expectativas e a autoeficácia 

na medida em que “as pessoas esperam alcançar resultados em atividades que se veem 

como eficazes” (TEIXEIRA, 2011). Ainda nesse modelo os interesses agem como 

componente cognitivo e motivacional da aprendizagem, os objetivos como mecanismo 

autorregulatórios e a escolha como um processo desenvolvido no tempo que, segundo 

Bandura (apud TEIXEIRA, 2011) define a escolha como “uma aposta pessoal de 

potencialidades a desenvolver”. 

 No âmbito de uma teoria cognitiva social de carreira a categoria gênero foi 

abordada inicialmente a partir da tentativa de compreensão empenhada por Betz e 

Hackett (1981) sobre o desenvolvimento de carreira das mulheres em geral e da sub-

representação das mulheres em carreiras científicas e técnicas (BETZ & HACKETT, 2006). 

Ao conceberem as expectativas de autoeficácia como explicação para essa sub-

representação procuravam também uma forma de intervenção nas fracas expectativas 

com relação à matemática e às carreiras científicas, intervenção essa que deveria agir 

sobre as fontes de informação da eficácia (o desempenho, a aprendizagem, os estados 

fisiológicos e afetivos e a persuasão verbal ou reforço). Uma forma proposta de 

intervenção passa pela produção de medida da crença de autoeficácia nas construções de 

carreira, i.e., “uma avaliação cognitiva ou julgamento de recursos de desempenho futuro” 

(BETZ & HACKETT, 2006). A crença no desempenho futuro em uma área de interesse seria 

um determinante desse e a percepção do desempenho agiria como um determinante da 

expectativa do resultado. Como resultado dessa intenção de medida da crença de 

autoeficácia foram criados instrumentos de medida como Career Decision Self-Efficacy 

Scale (TAYLOR & BETZ, 1983). No entanto, essas medidas, apesar de serem considerados 

bons preditores de comportamentos, oferecem uma limitação quanto à compreensão da 

categoria gênero, pois necessitam, para a construção de uma medida de crença de auto-

eficácia, determinar qual comportamento se deseja medir essa e assim poder descrever o 

conteúdo e a estrutura do interesse reduzindo-se a uma identificação dos traços dos 

interesses. Dessa maneira a categoria gênero é descrita pelas representações sociais que 

as pessoas têm sobre si (sentimentos de eficácia e expectativas de desempenho) que 
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determinariam seus interesses em conjunto com os estereótipos profissionais, o que 

contribui para o entendimento do comportamento de carreira e das influências no 

desenvolvimento de carreira de mulheres (ou de homens), mas não se constitui como 

uma ferramenta de reflexão sobre essa categoria na construção do indivíduo e na 

construção de suas carreiras.  

 Assim como o modelo de Lent, Brown e Hacket, a teoria da aprendizagem social 

para tomada de decisão na carreira (SLTCDM) de Krumboltz aplica a teoria sociocognitiva 

de Bandura (1977) no âmbito da carreira enfatizando a importância de modelos na 

tomada de decisão de carrreira. Para Krumboltz (1981) as variáveis cognitivas e sociais 

estabelecem uma relação causal entre si e a intervenção visa instrumentar o indivíduo 

para a tomada de decisão pela via do autoconhecimento produzido a partir de processos 

de generalização que ocorrem através de processos cognitivos pelos quais se avaliam as 

interações entre as variáveis pessoais, as influências ambientais e as experiências de 

aprendizagem. Essas interações desenvolvem competências para abordagem de tarefas 

que são percebidas como crenças de eficácia e generalizadas para situações ambientais 

ou pessoais na forma de oportunidades ou de falta dessas. Foca na história pessoal da 

aprendizagem individual e tem o indivíduo como construtor progressivo de si. O processo 

de aprendizagem é constituído de duas formas: aprendizagem instrumental na forma de 

reforços - como o sucesso pessoal e recompensas - proporcionados pelas contingências 

do meio, e a aprendizagem associativa pela associação do contexto com o significado 

pessoal o que pode oferecer modelos de atuação social e produção de estereótipos.   

 Para Krumboltz (1981), oportunidades insatisfatórias ou insuficientes, como a falta 

de modelos para a aprendizagem, geram as indecisões de carreira. Os modelos oferecem 

referências para a aprendizagem associativa por seus atributos considerados positivos e, 

nesse sentido, o gênero como elemento constituinte dos modelos de atuação social para 

o indivíduo oferece atributos para a escolha dos modelos pelo indivíduo quer seja por 

proximidade (semelhança) ou antagonismo. A importância atribuída aos modelos ressalta 

a necessidade de reflexão da categoria gênero presente na construção dos modelos de 

atuação social, já que segundo Betz (1989) “facilitam o desenvolvimento de carreira 

positivo” em especial para as mulheres no sentido de possibilitar maior prontidão para 

tomadas de decisões.  
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 A prontidão para tomada de decisão se configura como um conjunto de 

competências adquiridas resultado de um processo cognitivo de avaliação a partir das 

crenças sobre si e sobre o mundo do trabalho produzidas por generalizações ocorridas 

por meio de experiências de aprendizagem associativa resultante de uma relação 

estímulo-resposta e de um processo de aprendizagem vicariante pela observação de 

modelos através de reforços indiretos em que um estímulo neutro passa a ter valor 

quando associado a uma situação emocional (TEIXEIRA, 2011 p. 181). Para a autora, 

“essas experiências de aprendizagem associativa agregam estereótipos, que podem 

permanecer ao longo da vida e determinar as decisões vocacionais”. 

 Krumboltz identifica as competências necessárias para a tomada de decisão que 

podem ser ensinadas num processo de orientação profissional, essas etapas são: a 

definição do problema; o estabelecimento de um plano de ação; a clarificação de valores; 

a identificação de soluções possíveis; a descoberta das prováveis consequências; a 

eliminação sistemática das soluções insatisfatórias e a partida para a ação (TEIXEIRA, 2011 

p. 184). 

 Para Guichard & Huteau (2011b p. 130) o modelo de Krumboltz considera a vida  

uma sucessão de experiências de aprendizagem que levam à formação 
de generalizações de observação de si e de capacidade de abordagem da 
tarefa pertinente no domínio das escolhas de orientação.  

  

porém, essa sucessão de experiências, segundo o autor, apenas demonstra os resultados 

do efeito dos estereótipos sobre o indivíduo ou de suas conclusões sobre as próprias 

ações, além disso, não interroga sobre o processo de construção das representações e 

oferece explicação para o comportamento vocacional a partir da quantidade de reforço 

que a situação oferece (idem p. 132). 

 Na teoria da aprendizagem social para tomada de decisão na carreira (SLTCDM) a 

variável sexo assim como raça, aparência física e outras características pessoais são vistas 

como dotação genética que produzem diferenças nas capacidades e possibilidades de 

aprendizagem. Essa conotação essencialista à expressão da variável sexo produz mais 

uma reprodução dos estereótipos de gênero do que uma reflexão e reduzem a 

aprendizagem a esquemas de reforços, contingências e generalizações.  
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 A teoria da circunscrição e do compromisso de Linda Gottfredson é a que mais 

claramente ressalta o valor da categoria gênero (sex type) como um dos determinantes 

nas escolhas profissionais. Sua teoria tem como elemento central a representação social 

das profissões e o seu papel na formação das preferências e escolhas profissionais 

(GUICHARD & HUTEAU, 2001b). As noções centrais de sua teoria são voltadas para a 

compreensão da interação entre as contingências sociais e os aspectos pessoais do 

desenvolvimento. Dessa maneira, os conceitos que sustentam sua teoria valorizam essa 

interação ao considerarem a importância do autoconceito, das imagens das profissões, a 

construção do mapa cognitivo das profissões, a compatibilidade, a percepção da 

acessibilidade às profissões, o espaço social, a circunscrição e o compromisso. Desses 

conceitos, são centrais as noções de mapa cognitivo das profissões, circunscrição e 

compromisso para o entendimento do desenvolvimento e dos determinantes das 

escolhas profissionais (GOTTFREDSON, 1981). 

 As pessoas tanto constroem conceitos de si quanto organizam as imagens 

profissionais pela distinção de poucas dimensões como gênero, nível de prestígio e 

campo de trabalho. O desenvolvimento do autoconceito social é constituído de quatro 

estágios: orientação para tamanho e potência (dos 3 aos 5 anos), orientação para os 

papéis sexuais (dos 6 aos 8 anos), orientação para a avaliação social (dos 9 aos 13 anos) e 

orientação para o self único e interno (a partir dos 14 anos). As dimensões de gênero e 

prestígio social também estão na base da produção de um mapa cognitivo comum das 

profissões a partir de uma visão estereotipada das profissões na sociedade (TEIXEIRA, 

2011; GUICHARD & HUTEAU, 2001b; GOTTFREDSON, 2002).  

 A produção do mapa cognitivo de profissões permite a ocorrência de um processo 

de circunscrição pelo qual as pessoas vão estreitando seu território ao eliminarem 

escolhas inaceitáveis na tentativa de conquistar e delimitar seu espaço social traduzido 

pelas profissões dentro do espaço mais amplo oferecido pela cultura. A decisão por uma 

determinada profissão é fruto de um extenso processo de delimitação que vai ocorrendo 

ao longo da vida e dele participa outro processo em que uma pessoa abre mão das 

alternativas preferidas em troca de alternativas mais acessíveis pela percepção da 

incapacidade de implementar as escolhas preferidas na comparação de seu autoconceito 

com as oportunidades existentes, processo esse denominado de compromisso. Esse 



82 

 

processo pode ocorrer pela antecipação de barreiras externas chamado de compromisso 

antecipado ou ao se deparar com elas e denominado compromisso experiencial 

(GOTTFREDSON, 2002). 

 Teixeira (2011 p. 189) considera que  

A teoria de Gottfredson (1981,1996) clarifica a influência das variáveis 

sociais no desenvolvimento dos interesses e sustenta que os estereótipos 

têm grandes implicações no desenvolvimento e nas escolhas.  

 

 Nesse sentido a origem social e os estereótipos de gênero ganham grande 

relevância no desenvolvimento do autoconceito que num processo interativo produz 

alternativas limitadas de escolhas profissionais. No entanto, Guichard (2001 pp. 171-175) 

põe dúvidas sobre a produção e circunscrição de representações sociais comuns segundo 

as dimensões de gênero e prestígio e com relação à existência de um mapa cognitivo 

único, argumentando que as dimensões consideradas na produção das representações 

sociais não seriam independentes, mas estariam correlacionadas, além disso, não existiria 

um único mapa cognitivo pois,  por processos de racionalização, os indivíduos tenderiam 

a formar representações positivas das funções que desempenham e de sua posição no 

sistema escolar. Nesse sentido, propõe uma análise que revele a complexidade da 

formação dos mapas cognitivos adotando-se distinção entre uma visão legitimada das 

profissões por indivíduos nas posições dominantes e a visão de indivíduos afastados 

dessas posições.  

 

 

Os mapas cognitivos, com efeito, parecem organizar-se de uma maneira 

tal que exprimem ao mesmo tempo a posição, a trajetória e as 

antecipações (quanto ao seu futuro) do indivíduo. (pág. 174) 

 

 Isso leva à necessária observação da dialética entre as representações de si e as 

representações das profissões em que as situações concretas de escolha produzem 

modificações na representação das profissões, mas podem também produzir alterações 

no autoconceito pela via do compromisso a fim de conformar a imagem de si com as 

escolhas futuras. Da mesma maneira a imagem de si pode ter um poderoso papel para 
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além do processo de circunscrição, produzindo escolhas mais coerentes com suas 

representações íntimas do que com o espaço social “legítimo” (p. 174-175). 

 A teoria da circunscrição e do compromisso parece levar a um problema – o 

gênero é considerado como um componente da realidade que participa no processo de 

representação de si e das profissões, mas não se discute a própria construção social do 

gênero de forma mais ampla, tornando o pensamento sobre as representações sociais um 

tanto circulares à medida que o gênero é visto apenas como um fator que existe e está 

presente na realidade.  

 O modelo de ativação do desenvolvimento vocacional e pessoal de Pelletier, 

Bujold e Noiseux busca a operacionalização de um modelo de intervenção a fim de 

auxiliar a instrumentação do indivíduo na realização das tarefas desenvolvimentais na 

direção da produção da maturidade vocacional. Definem a maturidade vocacional como 

não inata e necessária de ser desenvolvida ao longo da vida na aquisição de 

conhecimentos, habilidades e atitudes. Ela é fruto da autodeterminação - capacidade e 

motivação pessoal para deliberarem e resolverem problemas que emanam da situação de 

escolha profissional - processo em que existem tarefas a serem desempenhadas e 

comportamentos associados a elas imprescindíveis para atingir tal maturidade: 

exploração, cristalização, especificação e realização, o qual precisa ser incentivado e 

instrumentado. 

 Propõem uma concepção operatória do desenvolvimento vocacional ao 

entenderem escolha profissional como um problema de longo prazo, cuja solução implica 

em certo número de tarefas e, o êxito em uma dada tarefa, facilita o êxito na tarefa 

seguinte (PELLETIER, BUJOLD e NOISEUX, 1982). Buscam compreender o comportamento 

vocacional pela análise conceitual das tarefas desenvolvimentais e as habilidades 

intelectuais e atitudes cognitivas envolvidas nessas tarefas. A partir dessas análises 

propõem um modelo de ativação do desenvolvimento vocacional e pessoal que parte do 

pressuposto de que é possível a educabilidade dos processos cognitivos, sendo para isso 

necessárias estratégias de ativação que buscam propor um mecanismo de tratamento 

cognitivo e integração lógica e psicológica das experiências vividas.  

 A cada estágio do desenvolvimento é relacionada uma tarefa a ser cumprida. Essa 

tarefa exige alguns comportamentos intelectuais para sua realização e, cada uma dessas 
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tarefas está associada a um processo cognitivo representado por um tipo de pensamento. 

Os processos cognitivos (pensamentos) são motivados pelas tarefas e se associam da 

seguinte forma: 

 

EXPLORAÇÃO CRISTALIZAÇÃO ESPECIFICAÇÃO REALIZAÇÃO 

pensamento criador pensamento 

conceptual 

pensamento avaliativo pensamento 

implicativo 

Tabela 1: Tarefas Desenvolvimentais e tipos de pensamento associados. 

 Como nas outras teorias desse enfoque, a ativação do desenvolvimento vocacional 

e pessoal ao buscar ajudar o indivíduo a compreender o seu processo de tomada de 

decisão, o faz pela capacitação via processos cognitivos a partir da aquisição de 

habilidades intelectuais e atitudes cognitivas.  

 O gênero apresenta valor nas teorias de ativação do desenvolvimento vocacional e 

pessoal na medida de que pode ser considerado como um diferenciador em termos da 

exploração e indecisão vocacional exercendo influência na elaboração e concretização de 

projetos vocacionais de jovens. Entre esses diferenciadores estão a exploração de si e 

busca por atividades de autoconhecimento mais presentes em meninas do que meninos 

como também a família, círculo cultural próximo, que exerce influência nas atitudes e 

comportamento vocacionais com relação às expectativas dos jovens sobre seu percurso 

formativo e as representações do mundo do trabalho (DIAS POCINHO et. al., 2010). Nesse 

sentido, as tarefas desenvolvimentais sofreriam influências relativas ao gênero que é 

visto como um fator fundamental a ser considerado e não como uma construção 

dinâmica em que a própria orientação profissional implicaria como aspecto dessa 

construção.  

 As críticas a essa teoria se fundam nos aspectos ligados à origem, em geral, prática 

dessas teorias que levam a fundamentações teóricas frágeis não concentrando seus 

conceitos sobre o comportamento vocacional, mas à descoberta de traços gerais dando 

grande relevância ao conhecimento de si em detrimento da descrição de atividades 

profissionais. Dessa forma, valorizam em demasia as funções analíticas e consideram o 

desenvolvimento vocacional de caráter contínuo e associado a faixas etárias e objetivos a 

serem atingidos em cada momento do desenvolvimento vocacional. Trazem para o 



85 

 

âmbito da análise a dimensão fenomenológica (experiências que se deve viver) o que 

confere uma dificuldade de se promover generalizações necessárias à aprendizagem, em 

particular a aprendizagem vocacional. Além disso, não apresentação validação necessária 

para o pressuposto da transferência de conteúdos experienciais para conteúdos 

cognitivos/representacionais. Finalmente, utiliza-se de grandes conjuntos teóricos para 

explicar os traços gerais do comportamento o que leva a uma imprecisão teórica com 

relação ao comportamento vocacional (GUICHARD & HUTEAU, 2001b – pp. 289-292). 

 As críticas a essa abordagem limitam-se à característica do processo de formação 

de conceitos vocacionais pelos indivíduos focando mais nos aspectos comportamentais 

das decisões de carreira e menos no papel mais amplo do comportamento geral e como 

esse se associa ao comportamento vocacional. Dessa maneira, gênero somente pode 

aparecer como um fator a ser descrito e considerado, mas não um elemento (como 

outros elementos) da constituição do sujeito. O valor experiencial dessa proposta não 

pode ser desconsiderado, mas há a necessidade de se estabelecer os mecanismos que 

transformam conteúdos de experiências gerais em conteúdos específicos de atividades 

direcionadas à decisão de carreira.   

 De modo geral o enfoque cognitivo pressupõe a possibilidade de um autocontrole 

das tomadas de decisão no comportamento vocacional por processos de aprendizagem 

que desenvolvem a maturidade vocacional possibilitando o indivíduo de fazer escolhas 

“melhores”. No entanto, não oferece a discussão sobre os sistemas ideológicos de 

formação de sentido para estereótipos de forma geral ou estereótipos profissionais e de 

gênero.  

 

 

3.5 - Enfoque Transicional 

 

 O enfoque nas transições de carreira começa a tomar corpo a partir da mudança 

do entendimento de carreira como associada diretamente ao emprego (dentro de 

empresas e instituições) de forma geral ou como sequência de ocupações, empregos e 

posições assumidas ou ocupadas pelo indivíduo ao longo de sua vida no âmbito da 
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orientação profissional para uma concepção de carreira como uma trajetória pessoal em 

que as pessoas promovem reconstruções de acontecimentos significativos de sua 

biografia pessoal e profissional (UVALDO, 2010).  

 As mudanças ocorridas no final do século XX como o atual processo de 

globalização, o modo de acumulação flexível, a nova divisão do mercado de trabalho, o 

desemprego estrutural com a reinvenção de instituições (mais enxutas e eficientes), o 

replanejamento dessas instituições (ANTUNES, 2002), além de um processo intensivo de 

informações que atuam sobre as pessoas (MORIN, 1990) produzem um mundo de riscos e 

incertezas e forçaram uma redefinição do modo de vida das pessoas tornando suas 

trajetórias pouco previsíveis e dependentes dos modos de interação que os indivíduos 

desenvolvem com os contextos (GUICHARD, 2001a). 

 Assim a orientação profissional é chamada a responder a demanda das transições 

de carreira ao tentar responder à pergunta-chave “como ajudar o indivíduo a entender e 

enfrentar as múltiplas transições em sua carreira?” (GUICHARD, 2004). Um movimento 

nesse sentido ocorre a partir da reformulação do conceito de desenvolvimento de 

carreira para adaptabilidade de carreira conforme proposto por Super e Knasel (1981) 

que era expresso num primeiro momento como a prontidão para lidar com mudanças no 

trabalho e suas condições (MAGALHÃES, 2011) junto a esse conceito Super e Savickas 

(1996) desenvolveu a teoria do “life career rainbow” que integra as dimensões pessoais 

com os papéis sociais ao longo da vida e a relevância dos mesmos (saliência de papéis). 

Esse movimento inicial torna-se um marco na mudança de direcionamento das teorias de 

orientação que passam a direcionar seus estudos sobre as interações, mudanças e 

transições (UVALDO, 2010). Algumas dessas teorias caracterizam-se por focarem suas 

pesquisas sobre as transições de carreira e seus processos fundamentais e outro conjunto 

de teorias busca compreender as transições de forma mais abrangente a partir das 

transições gerais na vida dos indivíduos (MAGALHÃES, 2011). 

 Segundo Guichard & Huteau (2001b), numa primeira fase surgiram teorias focadas 

nos processos fundamentais referentes às transições de carreira as quais buscavam 

descrever os fatores que facilitam a adaptação dos indivíduos a uma nova situação 

profissional. Entre essas teorias estão a atenção com as transformações dos 

comportamentos e das representações dos indivíduos durante as transições profissionais 
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de Feldman (1976) e Van Maanen (1976); a intervenção do indivíduo em seu próprio 

processo como ator das transições Louis (1980) e Morrison (1993) entendidas como os 

ajustes do indivíduo ao emprego dentro de uma organização ; e, o inventário do sistema 

de atividades de Curie, Baubion-Broye e Hajjar (1990) que descreve os modos de 

adaptação como produto da atividade psicológica ao enxergar o indivíduo como um ator 

agindo em função de suas intenções, fazendo para isso, um levantamento do conjunto de 

atividades realizadas ou projetadas sob a influência de fatores externos, internos e 

estruturais (pp. 206-213). 

 Uma teoria de maior abrangência é a proposta por Nancy Schlössberg, Goodman e 

Anderson (2006) que inclui as transições individuais, de relacionamento e as profissionais 

passíveis de ocorrerem na vida adulta não de forma cronológica, mas constituídas por 

acontecimentos fundamentais na vida da pessoa. (GUICHARD & HUTEAU, 2011b; 

MAGALHÃES, 2011; UVALDO, 2010). 

 No entanto, segundo Uvaldo (2010 p. 37): 

O impacto maior de suas pesquisas tem sido em relação à carreira, pela 

escassez de estudos sobre o tema e também, não podemos deixar de 

considerar, o número imenso em que as transições de carreira vêm 

ocorrendo neste início de século XXI. 

 

 A teoria de Schlössberg (1981) iniciou-se como um modelo que procurava analisar 

a adaptação para a transição a partir de três variáveis: a percepção do indivíduo sobre a 

transição, características da pré-transição e ambientes posteriores à transição e as 

características do indivíduo que experimenta a transição. Após algumas revisões 

(1989,1995) evoluiu para as estratégias que os indivíduos desenvolvem para lidar com os 

acontecimentos que marcam o curso da vida (UVALDO, 2010) e também visou 

desenvolver práticas que ajudem os indivíduos nessas estratégias. Na vida profissional de 

um indivíduo é possível identificar quatro espécies de transições: entrada num emprego, 

continuidade no emprego, saída do emprego e reintegração no emprego (GUICHARD, 

2001). Para Schlössberg et. al. (2006) os acontecimentos só se constituem em uma 

transição quando o indivíduo o percebe e assim o sente, dessa maneira um evento que 

cause modificações em termos ocupacionais, mas que não modifique outros aspectos da 

vida cotidiana pode não ser sentido/percebido como uma transição. 
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  A teoria se estruturou a partir da compreensão de transição como todo evento ou 

não-evento que provoque mudanças em rotinas, crenças e papéis e, para se compreender 

o significado que tem uma transição para um indivíduo, é necessário considerar o tipo 

(antecipadas, imprevistas e de não-evento), o contexto (e a importância dele para a 

compreensão das transições) e o impacto (grau da alteração na vida cotidiana) da 

transição (SCHLÖSSBERG et. al., 2006).  

 Para auxiliar o indivíduo na tarefa de lidar com os acontecimentos que marcam o 

curso de sua vida, Schlössberg propõe uma estratégia de abordagem da mudança, 

balanço e assunção do controle em que quatro dimensões devem ser avaliadas: situation 

(situação), self (eu), support (apoio) e strategies (estratégias) que estão associadas a 

fatores que contribuem na avaliação das dimensões apresentadas. 

 

SITUAÇÃO 

Elemento Desencadeador 

Momento e Estresse decorrentes 

Motivação e Controle 

Experiências anteriores de transição 

SUPORTE 

Auto estima e Encorajamento pessoal 

Informações e Orientação 

Contatos Profissionais 

Ajuda prática 

EU 

Importância do Trabalho 

Adaptabilidade 

Eficácia Pessoal 

Sentido Atribuído ao Trabalho 

ESTRATÉGIAS DE TRANSIÇÃO 

Exercer controle sobre a situação 

Modificar significação da situação 

Melhor controle de estresse 

Ações Cognitivas 

Figura 4: Tabela de sistema 4 S de enfrentamento de transições. Adaptado de Gingras e Sylvian[1998] – 
extraída (de Uvaldo, 2010 – p.. 38) 
 
 

 Também propõe parâmetros para estratégia de intervenção pelos orientadores 

integrando ao modelo de interação de consulta de Cormier e Hacney (1993) que propõem 

cinco etapas que podem contribuir com a identificação dos 4 S: a construção da relação, a 

avaliação, a definição dos objetivos, as intervenções e a conclusão e acompanhamento. 

(GUICHARD & HUTEAU, 2001b). 

 As teorias sobre transições de carreira ocupam-se prioritariamente dos momentos 

de transição julgados como essenciais nas trajetórias individuais (GUICHARD & HUTEAU, 
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2001b) e no caso das transições profissionais em particular os eventos e não eventos 

ocorridos ao longo da trajetória profissional, para tanto, são necessárias avaliações de si 

como os conceitos de autoeficácia e saliência de papéis. Nessas avaliações, características 

como condição socioeconômica, idade, sexo, momento da vida, saúde, etnia e outros 

fatores são considerados fundamentais no ajuste para os novos contextos de carreira.  

Nesse sentido a categoria gênero aparece como um componente a ser levado em conta 

nas autoavaliações produzidas dentro de quadros identitários existentes.  

 Uvaldo (2010) identifica num apanhado teórico sobre carreiras que alguns 

aspectos são naturalizados para mulheres como a análise sobre o conceito de carreira 

sem fronteiras feito por Mainiero e Sullivan (2006) de que tais modelos de carreira são 

utilizados há décadas por mulheres, pois permitiriam “acomodar” necessidades 

profissionais, familiares e pessoais justificando as dificuldades que as mulheres enfrentam 

no mercado de trabalho. No entanto, segundo a autora as mulheres continuam se 

deparando com fronteiras de gênero como a baixa ascensão profissional de mulheres que 

participam de grupos técnicos similares aos dos homens nas empresas, apesar de serem 

consideradas competentes. 

 Para Schlössberg (2006) as estratégias de transição incluem ajustes que 

necessitam “negociar” as diferenças de gênero, classe social e raça a partir da avaliação 

de si e do que é possível ajustar para uma inserção no novo contexto social, isso leva a 

uma reflexão sobre o impacto desses aspectos sobre a aprendizagem e o 

desenvolvimento de cada pessoa.  As transições de carreira nesse sentido se deparam 

com sistemas de significados de gênero que vão para além da oferta de oportunidades 

contextuais, constituindo um discurso sobre profissão e gênero que confere um rol de 

sentidos que misturam as características da profissão com as expectativas sobre o 

gênero.  
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3.6 - Enfoques Contemporâneos 

 

 A existência de um mundo atual caracterizado por riscos e incertezas impõem às 

atuais práticas de orientação profissional questões de natureza diversa, desafio que 

instaura a necessidade de pensar a carreira como projeto social em construção conjunta 

com o projeto de vida. 

 

 As actuais práticas de orientação enfrentam, assim, questões de natureza 

diversa. É a razão pela qual, frequentemente, se mostram ecléticas e até 

sincréticas, misturando instrumentos ou metodologias oriundos dos 

diversos «estratos» evolutivos da orientação que acabámos de evocar. 

(GUICHARD, 2001a p. 10) 

 

 Desse modo ocorre, na atualidade, a coexistência de teorias de orientação 

profissional com diferentes visões de mundo que produzem um embate epistemológico 

entre enfoques de visão objetivista em oposição a enfoques de visões construtivista e 

construcionista e desses entre si (RIBEIRO, 2011).  

 Dentre os enfoques classificados como de visão objetivista - de epistemologia 

dualista em que o indivíduo é considerado separado do contexto e o ser humano é 

compreendido como dotado de características que podem ser mensuradas e o 

conhecimento localiza-se na realidade dada - temos o enfoque traço-fator e tipológico (já 

descritos acima) e um enfoque contemporâneo que tenta oferecer subsídios a uma 

orientação profissional para o atual mundo laboral (incerto e de riscos) denominado de 

Teoria do Caos das Carreiras proposta por Pryor e Bright (2003). A teoria do caos parte do 

pressuposto de que  

 

é cada vez mais aceite que o comportamento de carreira é influenciado 

por eventos não planejados e oportunidades de um grau muito mais 

significativo do que tem sido geralmente reconhecido (BRIGHT,& 

PRYOR, 2005). 
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 Diante da intenção de se produzir algum tipo de previsão num mundo imprevisível 

e composto por pessoas complexas e que estão mudando constantemente (BRIGHT & 

PRYOR, 2008) parte-se do princípio de que a realidade existe e contém entidades com 

propriedades intrínsecas que podem ser conhecidas denominadas de existentes e 

relações que demonstram como os existentes se relacionam entre si. Nesse sentido o 

indivíduo é um sistema e considerado um existente e a carreira um produto da relação 

dos indivíduos entre si (RIBEIRO, 2011), ao longo da vida do indivíduo vão ocorrendo 

reconfigurações lentas ou traumáticas que produzem nos padrões de comportamento e 

no ambiente. A tarefa do orientador é contribuir na percepção desses padrões pelo 

reconhecimento de problemas persistentes de oportunidades e possibilidades a serem 

desenvolvidas e utilizadas como “as habilidades de adaptação e resiliência necessárias 

para negociar e utilizar produtivamente as ‘flutuações de destinos’ de suas carreiras” 

(BRIGHT & PRYOR, 2008), o que pode ser feito por meio de inventários30 e outras técnicas 

como narrativas, círculos de influência, parcelas arquetípicas, sistemas próprios de 

influência da carreira, exercícios de identificação de padrões e plano de trabalho por 

turnos (BRIGHT & PRYOR, 2008). 

 Fatores como influência dos pais, sociais e ambientais, contexto de gênero, idade, 

clima político e econômico, interesses, habilidades e geografia são vistos como 

imprevisíveis e sujeitos a alterações (BRIGHT & PRYOR, 2005) que, de acordo com a teoria 

do caos, podem produzir padrões por um processo denominado atração (attraction). 

Compreender como esses padrões são produzidos requer descrever como as restrições 

sobre o funcionamento de um sistema ocorrem denominadas de atratores (attractors). 

Segundo BRIGHT e PRYOR (2005) eles “são chamados de atratores porque influenciam o 

comportamento, chamando-o em direções particulares ou restringindo o comportamento 

de alguma forma” (p. 298). 

 Para a Teoria do Caos das Carreiras o indivíduo e o contexto continuam sendo 

realidades objetivas e busca integrar o ser com o vir a ser (RIBEIRO, 2011) e, nesse 

sentido, gênero é considerado como um contexto objetivo e constituído por aspectos 

                                                         
30 Como o Career Style Questionnaire, (Savickas,1997); o Career Scope for high school students (Amundson, 
Poehnell, & Pattern, 2005); o Guiding Circles for Indigenous peoples  (McCormick, Amundson, & Poehnell, 
2006). Fonte: Bright & Pryor, 2008 “Shiftwork: a chaos theory of careers agenda for change in career 
counseling”. 
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naturais de existência natural. Para esta teoria o gênero, como contexto objetivo, pode 

sofrer alterações, mas essas alterações produzem um novo padrão de coerência que 

influencia as tomadas de decisão de carreira. Assim, o gênero é considerado como algo 

do contexto e, portanto, dissociado do processo de formação do próprio indivíduo.  

 Entre os enfoques contemporâneos o desenvolvimentista-contextual representa 

uma visão construtivista focada no processo de desenvolvimento pela interação do 

individuo com os múltiplos contextos – físicos, familiares, interpessoais, sociais, 

econômicos e políticos de que participa como ator na construção desses contextos. O 

organismo é visto como inseparável do seu contexto e o comportamento vocacional é 

produzido na relação multidirecional entre o indivíduo e esses múltiplos contextos 

(BARROS, 2010). 

 O desenvolvimento ocorre não em contextos imediatos, mas num ambiente 

ecológico (BRONFENBRENNER, 1979) no qual os contextos estão organizados em 

estruturas concêntricas denominadas: microssistemas, mesossistema, exossitema e 

macrossitema. O microssistema é a primeira estrutura do ambiente ecológico. Ele é 

concebido como o local onde os indivíduos podem estabelecer relações face a face, ou 

seja, uma realidade vivencial. O mesosistema é o complexo mundo das inter-relações 

entre os microssistemas, ou seja, os contextos imediatos (sistemas de microssistemas). O 

exossistema é constituído pelos contextos mais amplos que influenciam os 

microssistemas e messosistemas. O macrossistema é o conjunto de crenças, valores 

hábitos, formas de agir, estilos de vida que caracterizam uma determinada sociedade e 

são veiculadas através de outras estruturas do ambiente ecológico. Esses diferentes 

sistemas são interligados e estão estruturalmente integrados (embeddeness), já que as 

mudanças de um nível dependem reciprocamente das mudanças ocorridas em outros 

níveis numa interação dinâmica (GUICHARD & HUTEAU, 2001b).  

 O indivíduo tem um papel de agente ativo ao ser ator de na formação de novas 

estruturas já que o conhecimento emerge das construções mentais (representações) de si 

e dos contextos e, apesar de não se poderem prever os impactos das transformações 

contextuais sobre os indivíduos em desenvolvimento, a influência dos primeiros sobre os 

segundos é limitada pela própria organização, estrutura e coerência internas do indivíduo 

(RIBEIRO, 2011).  
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 A intervenção é baseada na busca do bom ajustamento recíproco entre o 

indivíduo e seus contextos, para isso é necessário se conhecer o comportamento do 

indivíduo a partir de seus atributos pessoais, pela parcela do contexto que lhe é saliente e 

pela relação entre os atributos pessoais e traços contextuais, o que permite desenvolver 

características pessoais em harmonia com as exigências particulares dos contextos onde 

se encontram. Ao orientador cabe contribuir para que o indivíduo promova o balanço de 

suas atividades e possa refletir sobre suas relações interpessoais e os seus papéis em cada 

um dos múltiplos contextos com que interage, buscando ajustar o indivíduo, de maneira 

recíproca, aos seus contextos, bem como o indivíduo conseguir ajustar-se às próprias 

alterações provocadas pelos ajustamentos realizados (GUICHARD &HUTEAU, 2001b). 

 Segundo Ribeiro (2011 p. 29), o enfoque desenvolvimentista-contextual busca 

unir.  

uma visão positivista (organicismo) a uma visão construtivista 

(contextualismo), utilizando o que julga ser à força de cada visão para 

construir sua concepção teórica: estrutura interna e predeterminada (visão 

positivista) interligada com um contexto multidimensional de mudança 

probabilística (visão construtivista). 

 

 No entanto para Ghichard & Huteau (2001b), a teoria de Vondracek et. al. (1986) 

apresenta fragilidades ao não utilizar uma teoria social que explique as relações entre o 

macrossistema e o microssistema nem a dinâmica social, bem como, deixa dúvidas sobre 

a dinâmica de desenvolvimento do sujeito atribuindo aparentemente muito peso aos 

determinantes exteriores ou a eventos passados nas primeiras interações do indivíduo.  

 A ênfase no contexto é bastante grande em teorias recentes ligadas ao enfoque 

desenvolvimentista-contextual e variáveis como gênero, etnia, condição socioeconômica 

e contextos sociopolíticos ao tornarem-se relevantes incentivaram a produção de várias 

pesquisas transculturais (HERNANDEZ & MORALES, 1999; LEONG e HARTUNG, 1997; 

O'BRIEN, DUKSTEIN, JACKSON, TOMLINSON, & KAMATUKA, 1999 ; RICHARDSON, 1993; 

VONDRACEK e KAWASAKI, 1995) apud Subich (2001) com vistas a validar as teorias em 

contextos multiculturais. 
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 Os aspectos culturais têm sido considerados como variáveis contextuais 

fundamentais na compreensão das relações do indivíduo na produção da saliência de 

papéis e dos valores individuais. 

 

 Revisões teórico-práticas têm, em certa medida, começado abordar o fato 

de que as pessoas diferem em relação à qual os papéis são mais viáveis e 

salientes para eles e que os fatores pessoais, estruturais e culturais, tais 

como expectativas de gênero, classe social, a discriminação, a escolha 

pessoal, e expectativas da família influenciam o papel do compromisso e 

o papel da participação (HARTUNG, 2002) 

 

 A categoria gênero é considerada dessa maneira um fator cultural e assim 

associada ao macrossistema em que os valores são produzidos e reproduzidos, no 

entanto, a relação mais direta do indivíduo (microssistema) é a interação com outros 

indivíduos na expressão de suas relações com os diversos contextos de que participa. Ao 

abordar a categoria gênero como um fator cultural apenas, as estruturas de relação de 

poder não são consideradas tornando o gênero uma efeito cultural das interações entre o 

desenvolvimento individual e a mudança de contextos. Contudo, as mudanças de 

contextos são frutos não apenas das interações, mas dos próprios limites que os campos 

de poder impõem aos contextos como campos de luta e busca por legitimação da 

expressão de poder.   

 Na visão construcionista o foco é a experiência da vida cotidiana e a realidade é 

entendida como construída através das relações psicossociais produzidas pelas práticas e 

discursos. Os enfoques teóricos associados a essa visão de mundo são os enfoques 

contextualistas baseados na teoria da ação e o enfoque da Construção de Vida (Life 

Designing), tais enfoques visam compreender o processo e a dinâmica da interação social 

e a realidade emergente da intersubjetividade e o do discurso produzido sobre a 

realidade (RIBEIRO, 2011). 

 O enfoque contextualista baseado na teoria da ação parte da noção de que a 

vocação é social e dialógica, ou seja, está assentada numa perspectiva de relação “eu-

outro” e a expressão da vocação seriam a carreira. A ação, tema central da teoria, adquire 

significado pessoal e público na relação eu-outro e é tida como sempre intencional e 

provida de significado assim como a carreira que é composta por ações humanas 
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(VALACH & YOUNG, 2004). Para um processo de compreensão do sentido Valach e Young 

(1986) sugerem uma abordagem hermenêutica de um ponto de vista fenomenológico 

que reflita o processo contínuo de construção de significado e decodificação da ação e da 

carreira. Destaca-se a abordagem narrativa como uma construção sobre aquilo que o 

narrador acredita que o outro necessite saber sobre algo, o narrador incorpora contexto, 

objetivos e intenções que são construídos por meio do discurso social e servem para 

estabelecer coerência à narrativa. A narrativa proporciona a ligação entre o 

aconselhamento e a carreira já que a intervenção é feita pela via de narrativas.  Pela 

narrativa o trabalho de orientação pode se desenvolver em torno da interpretação que é 

entendida como “o processo pelo qual as pessoas conferem sentido a acontecimentos, 

ações e contextos” (p. 63). Em termos de ação as pessoas tendem a interpretar seu 

comportamento como intencional e objetivo (VALACH & YOUNG, 2004).   

 A ação é conceituada como um comportamento intencional e dirigido a uma meta 

(YOUNG et. al., 2002).  Os indivíduos têm a intenção de compreender o comportamento 

alheio e a faz num movimento de enquadre ao seu referencial ou às suas possibilidades 

de compreensão, para isso atribui a esse comportamento um objetivo (de ser 

compreendido) e, dessa maneira, um fluxo – caminhar para a meta de ser compreendido, 

assim a meta da ação é produzir sentido a algo ou construir seu significado. Esse processo 

tem como resultado a produção de conceitos de pessoa e oferece os parâmetros da 

interação social, dessa forma produzindo o contexto e não sendo esse apenas um lugar 

onde a ação acontece. 

 

A linguagem da ação  reflete a experiência cotidiana e os resultados da 

pesquisa empírica, bem como uma conceitualização da pessoa,indicando 

que as intenções e os objetivos são dimensões importantes do 

comportamento humano, que as ações humanas são processos sociais, e 

que as ações produzem mundo social e cultural de cada pessoa. 

(VALACH &YOUNG, 2004) 

 

 Dessa maneira a ação meta-dirigida é vista como produtora do contexto e 

considerada como o tecido da interação social, ela é realizada por pessoas que possuem a 

possibilidade de modificar seu ambiente e os comportamentos ao estabelecerem metas, 

produzirem planos e projetos e monitorarem seus comportamentos (RIBEIRO, 2011). 
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 Na teoria da ação a carreira se relaciona com a ação à medida que a primeira é 

uma construção mais abrangente produzida por ações intencionais das pessoas. A 

carreira é uma construção super ordenada que permita às pessoas estabelecerem 

ligações entre as ações, ela utiliza interações extremamente complexas dentro da 

perspectiva dos processos internos (particularmente a emoção), do significado social e do 

comportamento manifesto (VALACH & YOUNG, 2004).  A carreira seria o resultado das 

ações realizadas quando da concretização de metas e do engajamento em projetos que 

tenham um significado comum ao longo do tempo. Os projetos se caracterizam por 

grupos de ações que têm um objetivo em comum e ocorrem de forma intermitente 

durante um período de tempo e a concretização de metas. Assim os indivíduos produzem 

ações que em conjunto produzem projetos que em conjunto produzem à carreira.  

 A orientação nesse enfoque utiliza vários aspectos do contextualismo, o que 

permite um processo de compreensão através de fenômenos específicos em vários níveis, 

o que permite uma distinção entre os processos de alvo e processos contextuais, o que 

ligaria a teoria à pesquisa e à intervenção, pois “a ação, o projeto e a carreira são 

conceitos cotidianos, tirados da experiência humana e não abstraídos dela” (VALACH & 

YOUNG, 2004).  A orientação neste enfoque busca propiciar às pessoas a 

autocompreensão de suas vidas através da ação vincular de encontro entre o orientador 

e orientando (RIBEIRO, 2011) em que o orientador é um agente problematizador, o 

instrumento principal é a entrevista e as narrativas de vida que tem como objetivo central 

a possibilidade de elaboração da narrativa produtora de sentidos. 

 A noção de entrelaçamento entre indivíduo e contexto presente na proposta de 

construção social levou, segundo Patton (2006), a ser sugerido que a teoria explicava os 

fatores culturais e de gênero para a teoria de carreiras ao alegarem que os indivíduos 

interagem com os fatores culturais e de gênero de forma dinâmica na construção de si e o 

potencial para ação e carreira. A autora, no entanto, aponta para o fato da teoria perder 

força quando os seus autores não se preocupam em explicar os contextos específicos: “os 

fatores de influência em relação à cultura e gênero. Não explicam adequadamente o 

processo de influência e as relações entre fatores de influência” (p. 97). 

 Diante da configuração das sociedades atuais como incertas e de risco Guichard 

(2005) aponta que as preocupações recentes podem ser resumidas no seguinte 
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questionamento – “Como é possível ajudar aos indivíduos a dirigirem suas vidas dentro de 

seu próprio contexto humano comunitário?” o que leva a um questionamento científico 

em orientação profissional expresso pela pergunta – “Quais são os fatores e processos 

que caracterizam a construção de si ao longo da vida?” (p. 121). Em resposta a esses 

questionamentos propõem que haja uma diferenciação entre processos universais de 

construção de si, processos específicos e conteúdos dessa construção pela articulação de 

proposições de caráter sociológico, cognitivo e dinâmico-semiótico, que se organizam em 

um enfoque denominado de Construção de Si (Life Construction).  

 Diante desta mesma situação Savikcas propõe uma Teoria da Construção de 

Carreira (2002) que tem como premissa central observar como as pessoas ajustam o 

trabalho em suas vidas e sustenta que os indivíduos constroem suas carreiras pela 

imposição de significado sobre o comportamento profissional, enfatiza os processos 

interpretativos e interpessoais através do qual os indivíduos impõem significado e direção 

em seu comportamento profissional (RIBEIRO, 2011; SAVIKCAS, 2005).  

 O enfoque da Construção de Vida é fruto de uma combinação entre teorias de 

inspiração construtivista de “Construção de Carreira” de Mark Savickas (2005) e da 

“Construção de Si” de Jean Guichard (2005) que descrevem o comportamento de carreira 

e o seu desenvolvimento (DUARTE et. al., 2009) e está organizado para considerar todo o 

ciclo vital, para ser holístico, contextual e preventivo.  

 Considera todo o ciclo vital ao buscar auxiliar a pessoa, no seu desenvolvimento 

ao longo da vida, tomada como um processo. Holística por buscar englobar a construção 

de si em todos os papéis de vida (papéis salientes); contextual pela importância que os 

contextos, em todos os seus domínios, adquirem e a interação dos indivíduos com esses 

contextos; e, preventivo pela necessidade de oferecer especial atenção às pessoas antes 

de enfrentarem situações de mudança e de risco pela intervenção nos contextos (DUARTE 

et. al., 2009; RIBEIRO, 2011).  

 As teorias de orientação profissional, num primeiro momento de forma 

pragmática visavam atender à demanda de ajuste das pessoas às funções a partir da 

discriminação das características individuais. A preocupação em buscar oportunidades de 

trabalho para as mulheres nas profissões mais “adequadas” às suas características 

naturais levou a orientação a produzir materiais que oferecessem melhor informação 
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sobre as carreiras existentes, sobre quais áreas as mulheres comumente trabalhavam e as 

formas de trabalho desempenhado por mulheres, bem como a preparação necessária 

para o trabalho nessas áreas e as oportunidades de sucesso nas áreas dadas suas 

características individuais. Tudo isso consistia apenas numa descrição da realidade tal 

como era percebida mantendo os estereótipos sobre as características ‘naturais’ 

femininas e sobre as funções sociais da mulher. 

 O movimento feminista da época focava-se no estabelecimento da cidadania e da 

igualdade de direitos políticos e sociais às mulheres e, dessa forma, as atividades de 

orientação profissional que promoviam uma ‘melhor’ colocação da mulher no mercado 

eram bem vistas, pois contribuíam com a necessidade de alcançar a cidadania às 

mulheres, assim uma orientação profissional neste sentido era entendida como 

progressista no sentido de contribuir com as lutas sociais de uma parcela da população 

carente de direitos civis, políticos e sociais nas sociedades industrializadas. O papel ativo 

dos indivíduos nas abordagens propostas por Parsons (1909) e Filene (1920) colaborou 

com essa imagem da orientação, no entanto, ao não discutir as características de um 

mercado de trabalho dividido sexualmente descrito por profissões e funções no trabalho  

- típicas de mulheres ou de homens - contribuiu para a manutenção do status quo sem 

questionar como esses mercados haviam sido criados historicamente, o que contribuía 

para naturalizar características tidas como femininas e a inadequação das mulheres para 

algumas tarefas ocupacionais. 

 Com o avanço teórico da psicologia e a incorporação de suas contribuições às 

abordagens de orientação profissional, essas ganham status de ciência ao produzirem 

teorias ancoradas em pressupostos teóricos sobre os indivíduos e seus processos de 

subjetivação, identificação, personalidade e desenvolvimento, municiando a orientação 

profissional de ferramentas para promover o ajuste do indivíduo aos ambientes 

profissionais (sem novamente questionar a produção desses ambientes).  

 Na abordagem tipológica de Holland (1997), por exemplo, ela somente afirma o 

“estado atual das coisas” conferindo às ferramentas de orientação uma capacidade de 

descrever os fatores reais e verdadeiros de sociedade e dos direcionamentos das pessoas 

para as profissões, assim ‘diferença sexual’ para a abordagem tipológica é aquilo que seus 

instrumentos, plenamente validados empiricamente, conseguem medir.  
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 O reconhecimento da ‘variável’ sexo dentre outras variáveis nas escolhas de 

carreira transmitem o grau de cientificismo conferido aos aspectos tomados como de 

gênero – componentes presentes nos indivíduos que podem ser descritos e medidas as 

suas expressões no comportamento das pessoas.  

 As teorias desenvolvimentistas tiveram sua importância fundamental em 

mudarem o paradigma de orientação para um desenvolvimento que acontece ao longo 

da vida e incluí o sexo como uma variável fundamental na constituição do self  na 

construção dos autoconceitos e do valor que o contexto tem nessa construção. No 

entanto, as pesquisas ainda mostram o gênero como um efeito da cultura e se resumem a 

descrever esse efeito na sociedade além de manterem um caráter preditivo à abordagem 

pela utilização de instrumentos como inventários.  

 As teorias psicodinâmicas em orientação profissional abrem caminho para se 

pensar a categoria gênero nos seus aspectos relacionais ao conferir às socializações 

primárias papel preponderante nas identificações e na construção da identidade 

individual. Dessa maneira, permite que os sujeitos em processos de orientação 

profissional possam refletir sobre seus processos de construção de si e os determinantes 

que se apresentam neste percurso.  

 Na vertente sul americana do enfoque psicanalítico, Bohoslavsky (1983) já traz a 

concepção de forma identitária como configuração momentânea de uma construção de 

da identidade, a qual ao ser assumida experimenta o luto pelas formas identitárias 

anteriores. Dessa forma, apesar de não ter sido objeto de suas preocupações durante sua 

breve carreira teórica, já se ofereciam as condições para uma abordagem de temáticas 

como gênero e outros fatores na constituição da identidade extrapolando o conceito de 

identidade como essência e demonstrando as multideterminações (subjetivas e sociais) 

que atuam sobre a identidade. Além disso, este enfoque mostra a relação entre 

determinantes subjetivos e determinantes sociais, e também, o contexto e estrutura 

social das identidades vocacional e ocupacional. Assim Bohoslavsky apontou 

indiretamente para a importância que a categoria gênero pode oferecer à construção de 

tais identidades. 

 Nas abordagens contemporâneas a perspectiva de tomar a tarefa da orientação 

profissional como a construção da vida dos indivíduos a partir da construção da carreira e 
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da construção de si, associa necessariamente tomar como imprescindível os aspectos de 

gênero nessa construção. Além disso, a proximidade conceitual e epistemológica entre as 

teorias de gênero e as teorizações recentes sobre o papel da orientação e do orientador 

permite uma articulação entre teorias e práticas. 
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4 - CONSTRUCIONISMO SOCIAL, IDENTIDADE E CARREIRA 

 

4.1 – Uma perspectiva social construcionista 

 

 A Psicologia Social tradicional sintonizada com modelos clássicos da ciência geral 

buscava verdades objetivas com intenção de postulação de leis gerais. Para tanto, se 

pautava numa ciência basicamente empírica de estudo dos processos cognitivos, afetivos 

e comportamentais que se localizavam nos indivíduos. Dessa forma buscava 

compreender a relação indivíduo-sociedade pela descrição de comportamentos de forma 

a histórica. Tal modelo era possível pela suposição de estabilidade do objeto e as relações 

entre fatores e variáveis (KRUGER, 1984). 

 Com a crise desse modelo de psicologia social que não conseguia produzir 

respostas às demandas de problemas sociais como a violência, o preconceito, a injustiça 

social e outros, surgem críticas ao modelo pelo seu caráter ideológico e de preservação 

de relações sociais injustas. Entre os elementos dessas críticas, estava presente o caráter 

hegemônico que se propunha a um modelo de psicologia social tradicional. Nesse 

contexto, emergiu uma nova psicologia social denominada de crítica que caminhou na 

direção dos conhecimentos particulares estruturados em categorias universais como a 

ação, a identidade, a representação social e interação social que buscavam recuperar o 

caráter histórico das relações indivíduo e sociedade.   

 Diante desse cenário organizaram-se perspectivas alternativas ao modelo 

tradicional de ciência entre elas o construtivismo e o construcionismo. Tanto o 

construtivismo quanto o construcionismo apresentam uma ênfase na natureza construída 

do conhecimento e questionam as possibilidades de conhecimentos fundacionais obtidos 

pela observação e pelo rigor do método das ciências empíricas, além disso, promovem a 

crítica à concepção da mente como reflexo do mundo, ou seja, o mundo que existe de 

forma independente ao qual caberia à ciência observar suas características a fim de 
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apreender sua essência. No entanto, essas abordagens diferem entre si pelo status 

ontológico conferido aos conceitos de mente (objetiva) e mundo e a busca dos processos 

intrínsecos, presente no construtivismo, de um posicionamento construcionista com 

ênfase nos processos microssociais de construção do conhecimento em que mente e 

mundo seriam “expressões construídas nos relacionamentos, constituintes de práticas 

discursivas, que são negociadas entre as pessoas” (RAVERA e JAPUR, 2005). 

 No entanto, o Construcionismo Social como uma perspectiva crítica se refere 

conforme Rasera e Japur (2005) a “uma perspectiva multifacetada e um discurso que 

busca se articular em torno de algumas questões centrais”. Para os autores, apesar dessa 

característica multifacetada é possível observar algum consenso em torno de quatro 

aspectos centrais para uma teoria construcionista: a especificidade cultural e histórica das 

formas de se conhecer o mundo; a primazia dos relacionamentos humanos na produção e 

sustentação do conhecimento; a interligação entre conhecimento e ação; a valorização de 

uma postura crítica e reflexiva. Esses aspectos produzem alguns posicionamentos como o 

antiessencialismo, o antirrealismo, a linguagem como forma de ação social, o foco na 

interação e nas práticas sociais e o foco no processo (pp. 22-24). 

 A pesquisa construcionista social ocupa-se principalmente de 

explicar os processos pelos quais as pessoas descrevem, explicam, ou, de 

alguma forma, dão conta do mundo em que vivem (incluindo-se a si 

mesmas). Busca articular formas compartilhadas de entendimento tal 

como existem atualmente, como existiram em períodos históricos 

anteriores, e como poderão vir a existir se a atenção criativa se dirigir 

neste sentido. (GERGEN, 1985/2009 p. 301) 

    

 Nessa perspectiva, a concepção de ser humano é de um indivíduo socialmente 

construído nas relações práticas psicossociais e pela produção de significados que 

orientam as ações e experiências cotidianas. O mundo social não se constitui como uma 

realidade objetiva, mas como produto de discursos compartilhados sobre a realidade 

entendida numa dimensão intersubjetiva. A noção de relação é concebida como dialética 

num elo de continuidade bidirecional do subjetivo ao social e a noção de identidade como 

resultante não previsível das complexas relações sociais e assim um processo em 

construção e reconstrução de si ao longo do tempo caracterizando-se como uma 

construção identitária (RIBEIRO, 2009 pp. 56-58). 
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 Para a teoria construcionista social “o conhecimento não é algo que as pessoas 

possuem em algum lugar dentro da cabeça, mas sim algo que as pessoas fazem juntas” 

(GERGEN, 1985/2009 p. 310). 

 Para o construcionismo social é mais importante o mundo representado do que o 

mundo objetivo e é proposto o abandono da crença de que a compreensão tem seu aval 

pela observação. A ação humana é dependente do processamento da informação, a qual 

ocorre dentro das condições de inteligibilidade que oferece a possibilidade de existência 

ou de abandono de algumas perspectivas (GERGEN, 1985/2009). 

 Os termos com os quais entendemos o mundo são artefatos sociais, 

produtos historicamente situados de intercâmbios entre as pessoas. Do 

ponto de vista construcionista, o processo de compreensão não é 

automaticamente conduzido pelas forças da natureza, mas é o resultado 

de um empreendimento ativo, cooperativo, de pessoas em relação. 

(GERGEN, 1985/2009 – p. 303). 

 

 No entanto, apesar do consenso sobre alguns aspectos centrais da teoria, o 

construcionismo social apresenta tensões dentro da própria perspectiva teórica (RASERA 

e JAPUR, 2005). Os autores apontam para duas classificações que evidenciam tal situação 

- Danziger (1997) e Zuriff (1998) - no qual o primeiro classifica as formulações 

construcionistas como ligth contrucionism que privilegiam o nível microssocial da 

construção do conhecimento ou dark construcionism que enfatizam as questões de poder 

presentes nas estruturas macrossociais. Zuriff (1998) aponta para a divisão num 

construcionismo empírico que distingue um mundo natural de um mundo construído e 

um construcionismo metafísico que rejeita a concepção de mundo natural como uma 

realidade externa, objetiva e independente da mente humana. Rasera e Japur (2005) 

ressaltam a tomada de posição feita nesta classificação por um construcionismo empírico 

que demonstraria as tensões e diversas interpretações sobre a proposta construcionista, 

além disso, outros autores apresentam divergências nos pressupostos que descrevem a 

teoria e sua epistemologia. Autores como Kenneth Gergen (1999) e Rom Harré (1998) 

apresentam pressupostos distintos sobre o construcionismo social que são apontados por 

Ravera et. al. (2004) como tensões principalmente com relação à descrição e implicações 

de tais pressupostos. Para Gergen (1999) o construcionismo social teria como base: a 

especificidade cultural e histórica de conhecermos o mundo; a primazia dos 
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relacionamentos humanos na produção e sustentação do conhecimento; a interligação 

entre conhecimento e ação; e, a valorização de uma postura crítica e reflexiva. Para Harré 

(1998 p. 163) o construcionismo social seria baseado numa condição etológica essencial – 

a universalidade da condição relacional e linguística (das condições morais e materiais 

que possibilitam a linguagem) e a diversidade de significação possível (cultural com 

relação à semântica e à sintaxe linguística).  

 Os pressupostos de Harré apontam para uma psicologia de epistemologia dualista 

com a existência de aspectos biológicos como condição capacitante e a produção 

discursiva dos fenômenos psicológicos, focada no estudo da pessoa através do estudo 

empírico da gramática e das formas narrativas. Os pressupostos de Gergen, por outro 

lado, levam a uma psicologia que desafia a suposição de objeto e método únicos e 

implementam uma epistemologia social com implicações numa ciência como prática 

social que visa produzir inteligibilidades por processos de crítica interna e cultural e 

movimentos de desconstrução, democratização e reconstrução (RAVERA e JAPUR, 2004 – 

p. 163). 

 Nesta pesquisa adotamos como referencial uma perspectiva de construcionismo 

social que parte de pressupostos de uma epistemologia social, por entendermos gênero e 

carreira e como construções discursivas contextuais fundadas em formas de 

inteligibilidade social. 

 

 

4.2. – Construção da Identidade 

 

   Um termo comum associado a ambos é a noção de identidade - de gênero e de 

carreira, ambas tidas como componentes de uma “identidade geral”.  As críticas às visões 

essencialistas sobre a identidade se opõem a uma ideia de identidade única, integral e 

originária, e enfatiza o caráter processual, a dinâmica, a interdependência entre 

processos individuais e coletivos, a análise da alteridade e da indissociabilidade entre 
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identidade e diferença e também a investigação de processos identitários construídos no 

cotidiano (COUTINHO et. al., 2007). 

 

O termo identidade pode, então, ser utilizado para expressar, de certa 

forma, uma singularidade construída na relação com outros homens. 

(LAURENT & BARROS, 2000) 

 

 

 As autoras em destaque propõem uma ressignificação do conceito de identidade 

pelos princípios da dialética na forma de “leis” que permitam “caracterizar a identidade 

enquanto uma processualidade histórica vinculada ao conjunto das relações que 

permeiam a vida cotidiana” (op. cit.). Na atualidade variados campos do conhecimento 

têm se dedicado à discussão sobre identidade, o que produz diversos termos predicativos 

referentes aos processos identificatórios relativos ao conceito de identidade como 

identidade psicológica (COSTA, 1989), identidade do eu (HABERMAS, 1990) ou identidade 

social (TAJFEL, 1972).  

 

Diante dessa diversidade de qualificações e predicativos atribuídos à 

identidade, destaca-se o termo identidade social, uma vez que os 

elementos que o compõem  parecem apontar, de forma mais evidente, as 

duas instâncias - individual e social - em jogo na discussão da 

problemática conceptual, que trata da origem individual ou coletiva da 

identidade. Com isso é possível fazer algumas reflexões sobre a 

concepção de homem subjacente à interpretação do termo, a fim de 

superar a falsa dicotomia (individual e social), bem como mostrar que é 

na articulação destas que é tecida a identidade. (LAURENT & BARROS, 

2000). 

 

 A (falsa) dicotomia entre as instâncias individual e social se funda na concepção de 

natureza humana em que o contexto social apenas oferece o ambiente de interação com 

outros indivíduos. A fim de superar tal suposta dicotomia há de se conceber o Homem 

como social e histórico em que a identidade vai sendo construída num longo processo de 

experiências e trocas com outras pessoas conferindo a essa um caráter mutante ao longo 

da vida. Assim, é necessário compreender a identidade como processo para o qual as 

chamadas “leis” da dialética cunhadas por Gadotti (1983) apud Laurent & Barros (2000) 

oferecem uma possibilidade de entendimento operativo da identidade, essas leis se 
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configuram na noção de a) tudo se relaciona; b) tudo se transforma; c) princípio da 

mudança qualitativa; d) princípio da contradição pela unidade e luta dos contrários, esse 

processo oferece como produto parcial uma síntese apresentada como identidade.  

 Para Coutinho et. al. (2007) distinguem-se basicamente dois grupos de teorias 

sobre identidade: abordagens culturalistas que apontam a centralidade da cultura nos 

processos de constituição da subjetividade, identidade e ator social e abordagens que 

conceitualizam o sujeito como em constante transformação, mas que apresenta uma 

relativa unidade ao longo do tempo (p. 31). 

 Para as abordagens culturalistas: 

 O foco na cultura, como componente das identidades e dos processos de 

subjetivação, gera uma compreensão de identidade como algo múltiplo, 

instável e dependente da adesão a grupos, afirmando uma identidade 

coletiva e não mais como uma realização individual. (COUTINHO et. 

al., 2007 p. 31)  

 

  O foco na cultura como componente das identidades e dos processos de 

subjetivação enfatiza a concepção de fragmentação, não estabilidade e de posições 

ocupadas ao longo da trajetória identitária. Para (HALL, 2006), as mudanças estruturais 

que modificam as sociedades modernas no final do século 20 e início do século 21, 

fragmentam as “paisagens culturais” (aspas nossa) de classe, gênero, sexualidade, etnia, 

raça e nacionalidade (p. 9) que fornecem quadros de referência para a constituição de 

identidades. Diante dessa fragmentação apontada, a abordagem culturalista questiona a 

continuidade e historicidade da identidade baseadas na Tradição cultural pelo desafio de 

produzir novas interpretações baseadas na Tradução cultural. 

 As abordagens que conceitualizam a identidade como possuidora de relativa 

unidade ao longo do tempo focam numa perspectiva ontológica de formação da 

identidade a partir de processos identificatórios. Os processos inconscientes de 

identificação são assunto central na metapsicologia freudiana e são marcados pelos seus 

aspectos inconsciente e relacional com modelos imaginários pelo qual “um sujeito 

assimila um aspecto, uma propriedade, um atributo do outro ou se transforma, total ou 

parcialmente, segundo o modelo desse outro” (LAPLANCHE & PONTALIS, 1982. p. 226).  
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 Segundo Freud (1921/1967 p. 1146),  

 
1) a identificação é a manifestação mais primitiva de enlace afetivo com a 

outra pessoa; 2) seguindo uma direção regressiva, se converte em 

substituição de um enlace libidinoso a um objeto por introjeção de objeto 

ao eu; e, 3) pode surgir sempre que o sujeito descobre em si algum traço 

comum com outra pessoa que não é objeto de seus instintos sexuais.   
 
 
 Freud (1921/1967) aponta em sua obra para o caráter dinâmico, construtivo e 

relacional do processo de identificação e ressalta os aspectos inconscientes de tomada do 

outro como modelo. Destacou o pouco conhecimento que se tinha sobre esses processos, 

mas que se constituíam em mecanismos úteis para o entendimento de uma psicologia 

coletiva, dessa maneira, sugere o conceito de pessoa (eu) não como um sujeito único ou 

essencial, mas resultado de seus processos identificatórios produzidos na alteridade eu-

outro.  No entanto, ao se relacionar os processos de identificação com a “pré-história do 

complexo de Édipo” (FREUD, 1921/1967 – p. 1145), é proposto um mecanismo universal 

de estruturação do sujeito que pode apenas representar uma narrativa da própria 

modernidade ao conceito de identidade (FERNADEZ, 1996 apud RASCOVAN, 2004). 

 

As identificações são processos inconscientes, o que torna difícil a sua 

abordagem, bem como o seu entrelaçamento ao processo identitário. 

Neste duplo processo identidade/identificação, a primeira pode ser 

entendida como um momento particular da identificação, que ocorre para 

preencher determinadas necessidades da pessoa na sua relação com o 

mundo. (LAURENT & BARROS, 2000  p. 32). 

 

 

 

 Contudo, os processos de identificação introduzem uma noção dinâmica ao 

processo de construção da identidade, dinâmica essa que se mantém permanente 

conferindo às identidades posições nos processos de identificação, qualificadas como 

transitórias, mas mantendo características parciais tomadas como relevantes pelo sujeito.  

 Coutinho et. al. (2007 p. 32) defendem  

a ideia de que a análise do processo de identificação nos possibilita 

compreender como se desenvolve a integração do sujeito por meio dos 

seus processos identificatórios, os quais possibilitam uma linha de 

continuidade, de modo que este reconhece a si mesmo ao longo de sua 

trajetória. 
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 A ênfase nos processos de identificação (construtivo e relacional) levou a uma 

investigação sociológica sobre a identidade. Durkheim (1978) destacou a incorporação de 

valores na relação indivíduo-sociedade no processo de socialização; outros autores 

(MEAD,1963; PARSONS,1973; GOFFMAN,1975) influenciados pelas ideias de Durkheim 

entendem “a organização social como um sistema coerente de contínuas adaptações do 

indivíduo diante dos ditames institucionais” (SETTON, 2003 p.339) o que impunha 

modelos com os quais se identificarem, produzindo alienação de si na estrutura social 

(TOURRAINE, 2001). Berger e Luckman (1966/1987) concebem a socialização como um 

processo de apropriação da vida cotidiana numa perspectiva de mudança social. 

Produzem uma distinção entre socialização primária e secundária em que a primeira se 

apresenta como o processo de imersão no mundo tout court31 e a relação da criança com 

este mundo a partir de saberes básicos incorporados; a socialização secundária relaciona-

se a aquisição de saberes especializados (conceituais e simbólicos), que definem uma 

nova concepção de mundo. Para esses autores a coerência entre os saberes básicos e 

especializados é submetida a “fatores conjunturais da história biográfica e da trajetória 

social dos indivíduos” (SETTON, 2003 p. 340).  

  Setton (2005) destaca a contribuição da noção de socialização primária e 

secundária desenvolvidas por Berger e Luckman (1966), mas ressalta a análise de Dubar 

(apud SETTON p. 341) sobre o caráter datado da teoria, ligada a uma realidade social em 

que “o processo de diferenciação social e de autonomização dos campos do trabalho 

estavam consolidados e haviam construído e fortalecido novos grupos em interação” (p. 

341) em oposição a um mundo atual com um universo cultural plural e diversificado.  Traz 

à discussão os conceitos de experiência social (DUBET, 1996) e pluralidade (LAHIRE, 2002) 

para compreender os fenômenos de socialização na atualidade. A experiência social 

busca avançar no conceito de ação de um plano individual como experiência de 

interiorização social reduzida a uma série de decisões racionais, para a noção de 

heterogeneidade das experiências socializadoras (DUBET,1996) expressa por várias 

lógicas de ação que geram nos indivíduos atividade ,capacidade crítica e uma distância 

em relação a si mesmos (SETTON, 2005). Para Lahire (2002), os indivíduos estão expostos 

a uma pluralidade de universos sociais coerentes, mas contraditórios que oferecem 

                                                         
31 Segundo Berger e Luckmannn (1966/1987 p.180) “o único mundo existente e concebível”. 
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esquemas de ação não homogêneos e não unificados e contextos sociais com valores 

diferenciados circunstanciadamente. Nesse sentido,  

 

O que se observa é uma tendência à articulação e à negociação constante 

entre valores e referências institucionais diferenciados e as biografias 

dos sujeitos. (SETTON, 2005 p. 345) 

 

 Para Dubar (2000) a identidade social é resultado de estratégias identitárias como 

mecanismos centrais dos processos de socialização.  As estratégias identitárias são 

articulações entre transações objetivas (externas) das relações entre os indivíduos e as 

instituições e agentes com os quais se relacionam e as transações subjetivas (internas) de 

incorporação. Elas buscam equilíbrios transitórios expressos em configurações 

identitárias relativamente estáveis como resultado da articulação das duas transações. 

Essas articulações são necessárias como aproximação de dois processos heterogêneos, 

mas comuns ao processo de socialização. Um processo de atribuição significativa de 

identidade pelo outro (instituições e agentes), a partir de referencial ofertado 

coletivizado por categorias formalizadas, que irá criar uma identidade para o outro ou o 

que é denominado por Goffman (apud DUBAR, 2000 p. 139) uma identidade social 

“virtual”. Um segundo processo, de pertencimento do indivíduo pela incorporação da 

identidade ou da autodefinição pela assunção de referenciais categoriais legítimos para si, 

possibilitando a produção de uma identidade para si denominada de identidade social 

“real” (idem, p.139).  Como os processos de produção de identidade para o outro e de 

produção de identidade para si nem sempre coincidem, pois frequentemente os 

referenciais utilizados para o processo de identificação são distintos, as articulações 

conhecidas como estratégias identitárias são necessárias para a produção da identidade 

social, assim Dubar (2000) incorpora à análise sociológica da identidade uma dimensão 

subjetiva. 

 Articulam-se assim dois universos de sentidos atribuídos ao termo ‘identidade’ 

como processo identitário pessoal ou como as pessoas tentam dar conta de suas 

trajetórias por meio de uma estória32 e quadros sociais da identificação (quadros de 

                                                         
32 Uso o termo estória conforme Bertaux (1981) faz a distinção entre: estórias de vida como relatos sobre a 
vida de alguém narrados oralmente pela própria pessoa  e histórias de vida como  trabalho com diversos 
tipos de documentos com vistas a estudar a vida de uma pessoa, ou grupo, e que portanto inclui a primeira 
abordagem (in Bueno, 2002 p. 16) 
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socialização) compostos pelas categorias utilizadas para identificar um indivíduo num 

dado espaço social e pelas as categorias do discurso do indivíduo definindo-se do ponto 

de vista de outrem (DUBAR, 1998). Articulam-se também dois sentidos atribuídos ao 

termo socialização – socialização relacional (atores em interação em um contexto de 

ação) e socialização biográfica (atores engajados em trajetória social), denominadas, 

respectivamente, como socialização das atividades (ação performática de produção do 

mundo) e socialização do indivíduo, esses sentidos conferem à identidade um caráter de 

construção social (DUBAR, 2000).  

 Numa perspectiva de construção social, a identidade está associada às formas de 

inteligibilidade, a partir de uma compreensão negociada, que produzem descrições e 

explicações sobre o mundo constituindo-se em formas de ação e de autodefinição que se 

realinham ao longo do tempo (GERGEN, 1985/2009). 

 

 

 

4.3 - Estratégias Identitárias e Gênero 

 

 Dubar (2000) recorre aos esquemas de tipificação descritos por Berger & 

Luckmann (1987 p. 49-50) como recurso necessário para a produção de identidades. Os 

referenciais categoriais pertinentes ou tipos identitários são definidos por Erickson (apud 

Dubar, 2000 p. 143) como um “número limitado de modelos socialmente significativos 

para realizar combinações coerentes de identificações fragmentárias”. São variáveis em 

seus espaços sociais de interação expressos em campos de identificação (religião, política, 

trabalho etc) aos quais não se pode conferir uma hierarquia inicial. Também são variáveis 

as temporalidades biográficas e históricas, pois as categorias utilizadas para 

autoidentificação ao longo da vida não são necessariamente as mesmas e nem são 

prontamente comparáveis entre si (DUBAR, 2000 p. 144). Contudo, gênero não se 

constitui como um campo de identificação, mas, como uma categoria presente 

transversalmente nesses campos de identificação sendo que, em cada um deles, há 

papéis tipificados correspondentes às ofertas de modelos socialmente significativos.   
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 Num processo em que os indivíduos reconstroem suas identidades sociais “reais” 

na tensão entre as identidades sociais herdadas e as identidades possíveis e, pela 

evolução no tempo das categorias pertinentes, permitindo antecipações recíprocas, as 

categorias sociais gênero, classe, etnia, por exemplo, têm relevância na constituição das 

identidades sociais herdadas, pois no processo de socialização primária (BERGER & 

LUCKMANN, 1987 pp. 173-184) são aspectos ideologizados presentes na constituição do 

Outro generalizado, bem como na constituição das identidades possíveis no decorrer da 

socialização secundária (idem pp. 184-190) como aspectos que convergem para a própria 

identidade profissional que não é neutra nem natural, ao mesmo tempo a identidade 

profissional sintetiza os processos de socialização e as estratégias identitárias ao oferecer 

um todo concreto de significações possíveis. 

 

 

 

“as próprias categorias pertinentes de identificação social evoluem no 

tempo e permitem antecipações recíprocas sobre as quais podem se 

enxertar as negociações identitárias.” (DUBAR, 2000 p. 145) 

 

 Para Dubar (2000) as negociações identitárias “supõem principalmente uma 

redefinição dos critérios, mas também das condições de identidades e de competências 

associadas às identidades oferecidas.” (p. 142). As condições de competências estão 

diretamente ligadas às legitimações produzidas em espaços de reconhecimento, as 

legitimações de gênero são produzidas na vida cotidiana, construídas (dentro de um 

sistema de práticas reguladoras de coerência de gênero) pelas pessoas 

performaticamente. Essas legitimações presentes nas identidades sociais herdadas 

produzem efeito naturalizante dos aspectos das categorias sociais, como gênero.  Assim, 

as imagens de si (competências e saberes sobre si) estão ligadas também à divisão sexual 

do trabalho presente nos esquemas de socialização primária, bem como nas 

competências e saberes sobre si em relação com as identidades reivindicadas na 

perspectiva do processo identitário biográfico.  
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    É evidente que, antes de se identificar pessoalmente a um grupo 

profissional ou a um tipo de formação, o indivíduo, já na infância, herda  

uma identidade sexual, mas também uma identidade étnica e uma 

identidade de classe social, que são de seus pais, de um deles ou de quem 

tem a incumbência de educá-lo.” (DUBAR, 2000 p. 147) 

 

 

 

4.4 – Trajetórias Sociais  

 

 O estudo das trajetórias sociais recupera para a sociologia a busca pelo 

conhecimento das experiências cotidianas e do mundo vivido. No entanto, apesar de 

divergirem epistemologicamente e teoricamente de uma busca por uma teoria geral e 

universal do sistema social, as metodologias empregadas assemelhavam-se pela 

utilização de pesquisas empíricas parciais dos campos sociais (MONTAGNER, 2007). Os 

conceitos de dois teóricos – Pierre Bourdieu e Claude Dubar - serão brevemente 

apresentados a seguir expressando as soluções apresentadas para o reconhecimento do 

estudo das trajetórias na pesquisa sociológica. 

 O modelo de teoria da práxis ou praxiologia de Bourdieu (1968) adota como 

postura teórica e princípio de ações um rompimento ao estruturalismo e sua redução das 

ações dos indivíduos aos fenômenos estruturais sem, no entanto, assumir uma posição 

oposta de uma filosofia da consciência representante de um dualismo kantiano no qual se 

ancoram explicações de fenômenos sociais sobre as razões aparentemente autônomas e 

conscientes dos sujeitos.  

 Em seus conceitos centrais - as noções de habitus e campo propõe uma 

modificação na concepção de pesquisa social ao resgatar o aspecto ativo do 

conhecimento prático produzido pelos agentes e a análise histórica da produção desse 

conhecimento produzido. Dessa maneira, cunha o conceito de habitus como um sistema 

de mediação entre indivíduo e campo social. 

 

Habitus, sistema de disposições socialmente constituídas que, enquanto 

estruturas estruturadas e estruturantes, constituem o princípio gerador e 

unificador do conjunto das práticas e das ideologias características de um 

grupo de agentes (BOURDIEU, 1998). 
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 O habitus se caracteriza pela disposição de um agente em ação (Bordieu, 1989) e 

como ele vivencia experiências e as estrutura subjetivamente e assim produz-reproduz 

aspectos do grupo do qual participa. O campo refere-se aos domínios específicos do 

mundo social (MONTAGNER, 2007) que se autonomizam progressivamente através da 

história tornando-se diferentes de outros campos em seus aspectos constitutivos, “cada 

campo gera uma prática específica e também uma espécie de capital, isto é, uma forma 

de valor que só se estabelece enquanto tal porque é socialmente reconhecida” (Miguel, 

2010). Bourdieu (1989), buscou a estrutura de relações objetivas que pudessem explicar a 

forma concreta das interações e formulou a hipótese de existência de homologias 

estruturais e funcionais entre todos os campos, questionando a concepção de uma 

sociedade entendida como uma totalidade e com uma lógica social única, os diversos 

campos funcionariam como “diferentes universos tratados como casos particulares do 

possível” (p. 66). 

 Assim, Bourdieu (1989) sugere uma maior “confiança nas sínteses obtidas pelo 

aprofundamento de uma circunstância cotidiana do que num tratamento global, 

ordenado cronologicamente” (p.67) resgatando a tese de que os momentos da vida 

cotidiana encerram dentro de si uma totalidade da vida social e assim, analogamente, os 

campos contêm em si as estruturas globais da sociedade, dessa maneira as narrativas 

biográficas constituem-se como fontes de conhecimento.  Contudo, a utilização de fontes 

biográficas carece de uma análise histórica dos campos em que se procure delinear a 

trajetória dos grupos nos diversos campos. 

  As trajetórias dos grupos representam a união de traços e marcas distintivas 

identitárias, de simbolização do corpo e do percurso histórico dos indivíduos inseridos em 

campos de simbolização que se expressam em habitus coletivos o que aponta para uma 

trajetória como a “objetivação das relações entre os agentes e as forças presentes no 

campo” (MONTAGNER, 2007 p. 254). Como objetivações das relações as trajetórias podem ser 

entendidas como posições sucessivas no campo social e, como o campo está em permanente 

mudança, uma trajetória social pode ser definida como 
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uma maneira singular de percorrer o espaço social, onde se exprimem as 

disposições do  habitus e reconstitui a série das posições sucessivamente 

ocupadas por um mesmo agente ou por um mesmo grupo de agentes em 

espaços sucessivos (BOURDIEU, 1996). 

 

 Uma trajetória social não é assim definida pelo próprio agente, mas pela 

observação e análise dessa trajetória feita de fora, pelo pesquisador. Os agentes vivem 

suas biografias e participam das tensões constitutivas dos campos sociais e da expressão 

de seus habitus diversos, nesse sentido tem a sociologia o seu objeto de estudo 

preservando a importância da análise histórica das ações cotidianas.  

 Para Claude Dubar (1998) as trajetórias sociais dos indivíduos são compostas por 

dois aspectos dos processos biográficos: trajetórias objetivas compostas pela “sequência 

das posições sociais ocupadas durante a vida” dentro de um universo de sentido de 

quadros de socialização (DUBAR, 1998) e trajetórias subjetivas definidas como “relatos 

biográficos, por meio de categorias nativas remetendo a ‘mundos sociais’ e condensável 

em formas identitárias heterogêneas” entendidas no sentido de processo identitário 

pessoal (idem, 1998). A análise de trajetórias objetivas leva ao que Dubar (1998) chama 

de ‘classes de trajetórias típicas’ que não levam em conta o sentido subjetivo atribuído 

pelos indivíduos ao seu próprio percurso. As trajetórias subjetivas requerem uma análise 

estrutural e semântica dos relatos que são limitados pelos recursos da linguagem e pelo 

contexto proposto pelo pesquisador (para quem se narra) as estórias sobre si. Um recurso 

que permite a análise dessas trajetórias são as formas identitárias descritas por Dubar 

como “formas de identificação socialmente pertinentes” (Dubar,2000 p. XX) ou “tipos-

ideais construídos pelo pesquisador para dar conta da configuração e da distribuição dos 

esquemas de discurso delimitados pela análise precedente” (1998) oferecendo uma forma 

inteligível e uma possibilidade de “espaço significativo de investimento de si com uma 

forma de temporalidade considerada como estruturante em seu ciclo de vida” (1998). 

Assim, as formas identitárias se apresentam para o indivíduo como uma organização 

espaço-temporal de si de maneira ‘tateável’ configurada como algo no qual se 

concretizam em identidades sociais, expressas como identidades profissionais, de 

formação, étnicas etc e que podem também ser reconhecidas pelo pesquisador. 

 O estudo das trajetórias objetivas, tomadas como posições sociais durante a vida, 

possibilitam análises estatísticas e sínteses na forma de tendência geral. Elas permitem 
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uma visão macro dos percursos biográficos e permitem também compreender de que 

maneira os “quadros sociais de identificação” (DUBAR, 1998) condicionam os percursos 

individuais. Assim, análises culturais e de habitus (BOURDIEU, 1989), de classe, gênero, 

etnia podem ser úteis no entendimento desses condicionantes.  

 

 

 

4.5 – O papel das Narrativas 

 

 O estudo de trajetórias sociais demonstrou-se útil no sentido de oferecer uma 

objetivação para as histórias de vida dos indivíduos, inscrevendo-as em categorias de 

análise possíveis. A busca por produção de categorias de análise produziu historicamente 

marcas aos valores heurísticos dos chamados métodos biográficos (BUENO, 2002), num 

primeiro momento os métodos biográficos foram utilizados como tentativa de método 

científico ao estabelecer hipóteses prévias e quantificar os seus produtos; outro equívoco 

com relação aos métodos biográficos refere-se à utilização das biografias apenas como 

fonte de informações brutas (de onde se extrairiam elementos, problemas e hipóteses) 

que serviriam apenas para  confirmar certos aspectos de uma análise estrutural. Outro 

problema em questão, colocada à produção de categorias analíticas objetivas, estava 

justamente na subjetividade do narrador e do pesquisador, o que se tentou ‘purificar’ a 

partir de análises estatísticas e do conceito de amostragem (BUENO, 2002 pp. 17-18). 

 Para Franco Ferrarotti (1991), o método biográfico constitui-se como uma 

alternativa para a mediação entre as ações e cultura e o objeto de estudo não se localiza 

no outro, mas na “interação recíproca entre observador e observado” (FERRAROTTI, 1991 

p. 172), dessa maneira se caracteriza por uma metodologia não analítica e seu potencial 

heurístico está na razão dialética33 capaz de compreender a práxis sintética e recíproca. 

                                                         
33 A razão dialética em Hegel – “A Fenomenologia do Espírito” (Coleção: Os Pensadores [HEGEL] vol. II São 
Paulo. Nova Cultural, 1952/1988) se configura como um movimento que produz um engendramento da 
realidade através da negação, da oposição e da contradição incorporada na construção da realidade o que 
produz ao seu final uma síntese num reconhecimento do indivíduo consigo mesmo como uma realidade 
concreta. Para Marx em O Capital (Posfácio da Segunda Edição. Coleção: Os Economistas. São Paulo: Abril 
Cultural), 1980,o conteúdo dialético é a própria prática humana. Para Sartre na  Crítica da Razão Dialética 
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Os métodos biográficos constituem-se especificamente de dois tipos de materiais: 

primário constituído por narrativas que são produzidas na intenção/provocação da 

pesquisa ou secundário, os quais, na ocasião da sua produção, não visavam ser objeto de 

pesquisa. Ferrarotti (1988) defende a utilização de materiais primários em métodos 

biográficos pelo fato de a práxis ser uma atividade sintética e pela “reapropriação singular 

do universal social e histórico” (pp. 26-27). Nesse sentido, a subjetividade antes 

indesejada e excluída das metodologias tradicionais em sociologia, recupera seu valor. 

  

A subjetividade constitui dentro desse quadro uma via de acesso não 

linear ao conhecimento científico do sistema social, o que não se faz sem 

uma invenção de estratégias e métodos (BUENO, 2002 p. 20).  

 

 Na utilização de materiais biográficos primários, a biografia é considerada como 

uma micro-relação social já que quem “narra a história de vida sempre narra para 

alguém” (BUENO, 2002 p. 20), a existência de um interlocutor confere uma 

intencionalidade à comunicação. As narrativas permitem a construção de um todo coeso 

(em uma cadeia de interações) e coerente (MONTAGNER, 2007 p. 252) e para Ferrarotti, 

(1988 p. 27) “toda a narrativa de um acontecimento ou de uma vida é, por sua vez, um 

ato, a totalização sintética de experiências vividas e de uma interação social”. 

 Paul Ricoeur (1988) ao aproximar o ato narrativo ao modelo de análise da 

narrativa de ficção lança o conceito de identidade narrativa como a fusão da narrativa de 

ficção e da narrativa histórica oferecendo solução à dificuldade própria da identidade 

pessoal e sublinha o caráter mediativo da narrativa como um ato de interpretação na 

compreensão de si. 

 

O que a interpretação narrativa traz propriamente é precisamente o 

carácter de figura do personagem que faz com que o si-próprio, 

narrativamente interpretado, descubra ser ele mesmo um si-próprio 

figurado - que se figura tal ou tal (RICOUER, 1988/2000) 

 

                                                                                                                                                                          

(Rio de Janeiro: DP&A Editora. 2002) só iremos encontrar a racionalidade da dialética a partir da experiência 
da práxis individual, pela qual cada indivíduo tem uma dialética interna que se faz também externa em uma 
relação: passado, presente e futuro (OLIVEIRA, Paulo Roberto de - A Razão Dialética: o problema da 
representação da práxis em Karl Marx e Jean Paul Sartre.Pensar-Revista Eletrônica da FAJE v.2 n.2 [2011]). 
Ferrarotti se inclina para adotar a razão dialética segundo a interpretação sartriana.  
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 Paul Ricouer (1988) tem como pressuposto que somos tempo e a narrativa é a 

solução encontrada para articular a nossa experiência temporal constituindo o caráter 

durável de um personagem. A construção da identidade narrativa tem como mecanismos 

os atos de identificação com personagem (figuração), de relato de si como personagem 

da própria vida e a assunção da posição de observador externo, nesse sentido a 

identidade narrativa é dinâmica e relaciona-se com um vir a ser do indivíduo.  

 

 

 

4.6 – Carreira: identidade, trajetória, narrativas e gênero 

 

 O conceito de carreira associada às empresas em um mundo estruturado pela 

normatividade, previsibilidade e estabilidade foi se modificando ao longo do século XX 

apresentando no final desse período uma nova configuração. Nesse mundo estruturado a 

carreira representava a trajetória de trabalho dos indivíduos que se adaptavam a 

estruturas pré-definidas em que surgiam as carreiras e no lugar onde podiam ser 

desenvolvidas, as trajetórias de trabalho associadas ao mundo do trabalho sem a 

associação a empresas não eram vistas como carreira (RIBEIRO, 2009). As mudanças 

ocorridas no final do século XX globalização, acumulação flexível, nova divisão do 

mercado de trabalho, desemprego estrutural, instituições mais enxutas e eficientes 

(ANTUNES, 2002) modificaram o conceito, estrutura e desenvolvimento de carreira 

fragmentando-a e a ampliando para além das fronteiras das empresas e instituições 

levando as ciências de gestão (ligadas à administração e psicologia organizacional) e as 

ciências do trabalho (ligadas à psicologia vocacional, sociologia e orientação profissional) 

a reconceituarem a carreira como pertencentes às pessoas e não às organizações 

(RIBEIRO, 2009;), essa mudança da carreira pertencente às empresas para carreira 

pertencente à pessoa obrigam os indivíduos a refletirem sobre o que é mais importante 

para eles na construção de suas carreiras e torna-as mais conscientes dos riscos 

associados estilo de vida atual (DUARTE et. al., 2009). 
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 Entre as abordagens de orientação profissional que lançaram novas concepções 

sobre carreira estão os modelos de “arco-íris de carreira” (SUPER, 1990), contextual e 

deseenvolvimental (VONDRACEK, 1990) e construtivista e contextual com base no 

construtivismo e no construcionismo social (YOUNG, VALACH & COLLIN, 2002) que 

enfatizavam o caráter relacional no desenvolvimento e construção das carreiras (RIBEIRO, 

2009 pp. 206-207).  

 Na primeira década do século XXI a orientação profissional incluiu em sua pauta 

de discussões o questionamento sobre “como resolver os problemas emergentes 

enquanto as pessoas constroem suas vidas e tentam fazer a relação entre si próprias e o 

contexto que as constitui e que se transforma pela ação das pessoas?” (RIBEIRO, 2011 p. 

42). Tentando dar conta desse questionamento foi formado o Life Design International 

Research Group com o intuito de formular respostas potencialmente inovadoras o que 

resultou numa tomada de posição em direção a um novo paradigma de construção de 

vida (DUARTE, 2009). 

 O paradigma da construção de vida, influenciado pelas concepções do 

construcionismo social com foco na experiência da vida cotidiana e entendendo o 

conhecimento e a identidade como construídos através das relações psicossociais 

produzidas pelas práticas e discursos, é concebido a partir de cinco pressupostos 

associados às possibilidades contextuais, aos processos dinâmicos, à progressão não 

linear, às realidades múltiplas e aos padrões pessoais (RIBEIRO, 2011) e sugere como 

enquadramento geral para processos de orientação profissional uma intervenção focada 

no ciclo de vida, na co-construção em todos os papéis da vida, no caráter contextual e 

preventivo (DUARTE et. al., 2009). Dessa nova concepção de orientação profissional 

depreendem-se três objetivos para os processos de orientação: adaptabilidade, 

narrabilidade e atividade que visam compreender a necessidade de auxílio na articulação 

e no desenvolvimento de projeto de vida baseado em estratégias flexíveis, interativas e 

de construção compartilhada de si na relação com o mundo (RIBEIRO, 2011 p. 44), 

reconhecer a necessidade de auxiliar os orientandos a “formularem a identidade em suas 

próprias palavras e mapearem seus sistemas de formas identitárias subjetivas” (DUARTE, 

2009 et.al.) e incentivar a ação performática presente na construção do mundo e de si.  

 Neste contexto e a partir da tomada de posição na direção de um paradigma de 

construção de vida (life designing) as noções de identidade, trajetória e narrativa são 
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fundamentais para o desenvolvimento de estratégias de intervenção que visem auxiliar os 

indivíduos na construção de suas vidas num espectro amplo no qual a carreira profissional 

continua sendo um aspecto central como produtora de sínteses identitárias e 

representante de trajetórias sociais. A narrativa de si se estabelece como recurso 

imprescindível em processos de orientação, na medida em que possibilitam aos 

indivíduos tomarem para si a produção de suas identidades e possam reconhecer os 

sistemas de formas identitárias subjetivas subjacentes a essa produção. 

 Porém, pensar a orientação profissional inserida num paradigma de construção de 

vida significa também pensar em como os sujeitos constroem e são construídos em seus 

contextos, de certo, que na construção desses contextos algumas categorias como classe, 

raça e gênero atravessam esses processos. Em termos de gênero, as teorias feministas 

têm se esforçado em demonstrar como o gênero é construído performaticamente por um 

lado em políticas de reconhecimento, e também, como ele sobredetermina as relações 

sociais por outro lado na produção de desigualdades em políticas de distribuição.  

 A teoria prática de Boudieu tentou oferecer uma possibilidade de entendimento 

de aspectos transversais da categoria gênero sobre os processos da vida social em seu 

livro “A Dominação Masculina” (2003) a partir de seus conceitos centrais como campo, 

habitus e uma economia de capitais simbólicos e da noção de gênero como uma 

construção social naturalizada constituindo-se em “habitus sexuados” disseminados na 

sociedade como um cosmo de ordem masculina que atingem tanto homens como 

mulheres.  

 No entanto, as críticas das teorias feministas ressaltam que as reflexões de 

Bourdieu sobre uma expressão corporificada da dominação masculina vão contra a 

própria lógica de sua teoria – a (des)fatalização e (des)naturalização do mundo social, ao 

universalizar a dominação masculina tomando-a como, arcaica, homogênea e 

hegemônica em todas as culturas ocidentais, desprezando toda a crítica feminista 

(Correa, 1999). Ao utilizar a noção de economia de trocas simbólicas, inscreve no corpo o 

capital cultural e as disputas pelo poder definindo lugares sociais de 

dominação/submissão (BOURDIEU, 2003) sem, no entanto, 

 

ter renunciado seja ao recurso à determinação última - a do habitus 

masculino e feminino inculcado no corpo de homens e mulheres, 

numa operação transcultural e a histórica, sempre a mesma - seja à 
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crítica, ora paternalista, ou condescendente, ora acrimoniosa, contra 

um campo de estudos que desqualificou de antemão (CORREA, 

1999). 
  

 Ao tornar a dominação masculina algo corporificado e expresso na vida cotidiana 

como reprodução dos campos sociais que determinam o comportamento subjetivo, 

Bourdieu estabelece uma lógica da dominação simbólica vigente nas sociedades 

capitalistas que transcende os agentes particulares, mas que se incorpora nos agentes e 

os corporificam traduzidos em uma lógica sexuada e introduz uma noção de ‘inconsciente 

cultural’ do qual, todos participamos.  

 No entanto, como aponta Dubar (2000) o estabelecimento de um habitus como o 

campo interiorizado e ao mesmo tempo as práticas dos agentes conformadas pelo 

habitus, as possibilidades de mudança são quase nulas: 

 

“habitus parece excluir qualquer possibilidade de mudança social” (p.78) 

.“se cada um reproduzisse estritamente o que conhece, as condições que 

engendram os habitus permaneceriam inalterados pelas práticas oriundas 

desses habitus” (p.79) 

 

 No sentido contrário para Miguel (2010) a teoria de Bourdieu apesar de acusada 

como muito focada na perpetuação das formas de dominação, oferece também a 

possibilidade de mudança ao entender que tanto o campo como o habitus se modificam a 

partir de suas práticas.  

 Contudo, se interpretarmos o habitus como uma cultura do grupo de origem 

ligado assim à socialização primária e aos processos inconscientes de identificação, há 

uma incorporação desde a mais tenra idade de estruturas estruturadas que as 

experiências ulteriores (condicionadas pelos habitus sociais) irão produzir coerência, 

adesão e reprodução, dessa maneira, as práticas de gênero da família nuclear e dos 

campos sociais (como de classe, por exemplo) já estariam presentes desde o nascimento.  

 Numa outra interpretação como orientação da descendência (DUBAR, 2000 p. 80), 

o habitus é entendido como uma identificação antecipada a um grupo de referência 

exterior ao grupo de origem em movimento de ascendência levando os indivíduos a 

assumirem valores de outra classe social se traduzindo numa trajetória social. 
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Assim, reproduzir as condições de produção pode significar querer 

alcançar um status social superior, e não manter seu status social de 

origem. (p.82 grifo nosso) 

 

 Ao supor que a reprodução das condições de produção pode significar querer se 

chegar a um status superior, Dubar (2000) introduz a interpretação da teoria de Bourdieu 

um aspecto de desejo, mas o que explicaria o desejo de participar de um status social 

superior? Seria este desejo já uma reprodução de habitus de classe visando ascensão 

num mundo liberal e capitalista?  A explicação de Dubar (2000) só estabelece a lógica da 

descendência, mas não explica como as gerações anteriores adquiriram a propensão à 

ascensão social34, analogamente utilizando a concepção de Bourdieu (2003) para pensar a 

dominação masculina e associando com as possibilidades de mudança através das 

práticas apontada por Miguel (2010) seria necessário uma propensão das mulheres em 

algum momento expressarem uma propensão para saírem de sua condição de submissão 

(ou paradoxalmente uma propensão masculina de abandonar o inconsciente cultural 

masculino) para suas práticas produzirem movimento na incorporação de novo habitus 

distinto do seu. Além disso, esse pretenso inconsciente cultural (masculino) da sociedade, 

por estar presente em todas as ações e reproduções da sociedade de forma universal não 

permitiria a possibilidade de reflexão a não ser pela própria proposta de Bourdieu (2003) 

de “reconstrução da história do trabalho histórico de deshistorização (p. 100)” como 

movimento de elucidação.  

 Seria então as lutas femininas de reconhecimento e emancipação uma tentativa 

de “ascensão” e identificação com valores masculinos, no sentido de alcançarem status 

diferente (superior ou homólogo ao de dominação)? Ou ainda uma necessidade 

identificatória de lidar com as situações práticas do cotidiano de forma eficiente, porém 

de aceitação das formas de dominação? 

 Ao que parece, as discussões sobre habitus da teoria de Bourdieu esbarram nos 

avanços das teorias feministas baseadas na epistemologia do construcionismo social e na 

associação com políticas de distribuição. A discussão sobre uma dominação universal 

                                                         
34 Dubar (p. 80) explica que o habitus visto como trajetória social pode ser exemplificado pela inclinação da 
trajetória social da descendência (conforme Bourdieu 1974; 1980)  em que num dado momento entre as 
gerações, uma delas apresenta uma propensão á ascensão social que irá influir no habitus do campo 
educacional da geração seguinte.  
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masculina é no mínimo anacrônica, dada às novas disposições teóricas sobre gênero e 

sexualidade e sobre as novas configurações societárias.  

 Não se trata, portanto, em orientação profissional, de se utilizar a categoria 

gênero como forma de superação da dominação ou submissão. A construção de vida 

ancorada no desenvolvimento de um “projeto de vida baseado em estratégias flexíveis, 

interativas e de coconstrução de si na relação com o mundo” (RIBEIRO, 2011 p.44), na 

possibilidade do sujeito de “narrar uma história que retrate suas carreiras e vidas com 

coerência e continuidade” (DUARTE et. al., 2009 p. 400), na “ação sobre o mundo como 

forma de construção de possibilidades de si para o mundo” (RIBEIRO, 2011 p. 44) e do 

engajamento e atribuição de significados às memórias, experiências expectativas futuras 

com o objetivo de transformá-los em tema de vida (DUARTE et. al., 2009 p. 401) visa 

antes possibilitar na ação de busca de caminhos profissionais a reflexão e revisão 

constante na elaboração da identidade e do self.  

 Nesse movimento de reflexão biográfica as narrativas têm papel central por 

transformarem o implícito em explícito de forma mais objetiva e clara e permitir ao 

orientando (e também o orientador) fazer uma releitura de suas narrativas e recolocar o 

problema vocacional/profissional nessa história. Assim, é fundamental oferecer condições 

ao orientando para identificar os esquemas construtores de gênero como uma categoria 

oculta e da qual não se fala ou na qual já se superaram as assimetrias de gênero.  O 

encontro entre orientador/orientando pode ser um lugar de excelência para se elucidar  

 

 

As formas de compreensão negociada são de uma importância crítica na 

vida social, na medida em que estão integralmente conectadas com 

muitas outras atividades das quais participam as pessoas. As descrições e 

explicações sobre o mundo constituem, elas próprias, formas de ação 

estas interpretações, para continuar um tema anterior, são constituintes de 

práticas sociais (GERGEN, 1977). 

 

 Nesse sentido as estratégias que atentem para a narrabilidade, para a 

intencionalidade e para a atividade oferecem uma oportunidade de reflexão da trajetória 

dos indivíduos e da sua relação espaço-temporal.  
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5 - METODOLOGIA 

 

 

 A intenção de buscar compreender a construção social de trajetórias profissionais 

femininas e masculinas na construção contínua de uma identidade profissional pressupõe 

uma narrativa e um discurso sobre essas trajetórias.  

 Nessa perspectiva, busca-se pela via da narrativa das histórias de vida a 

possibilidade de apropriação pelas mulheres participantes de sua própria história ao 

narrarem suas trajetórias.  Essa apropriação cumpre com o objetivo de formação do 

indivíduo na produção de si pelo discurso que ele mesmo faz e que é referendado pelo 

meio social.  

 Segundo Delory-Momberger (2006 p. 361): 

 

A narrativa não entrega os ‘fatos’, mas as ‘palavras’: a vida recontada não 

é a vida. Essa constatação tão simples e, ao mesmo tempo, tão difícil de 

compreender, tão forte é a ilusão do realismo da linguagem, merece ser 

constantemente relembrada. (grifo da autora) 

 
 
 
 Assim, o que se busca não é um levantamento de fatos da vida das participantes, 

mas antes os significados e sentidos que elas atribuem, as ressignificações presentes na 

busca por suas identidades metamorfoseadas. Ao narrarem suas histórias, essas mulheres 

atribuem uma identidade narrativa a elas próprias (PAUL RICOEUR apud DELORY-

MOMBERGER, 2006). A atribuição de uma identidade narrativa permite à narradora a 

reflexão sobre si, pois não se resume apenas a contar os fatos, mas a oferecer para eles 

um sentido presente. 
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Nesse sentido, não é tanto a história da vida reconstruída que importa em 

si, mas sim o sentimento de congruência experimentado entre o eu-

próprio e o passado recomposto, a impressão de conveniência que essa 

história toma para mim no aqui e agora de sua enunciação. Ela é a 

história que eu me atribuo e na qual eu me reconheço, é a que me convêm 

e à qual eu convenho, a versão ‘suficientemente boa’ (Winnicott, 1970; 

Delory-Momberger, 2002) que eu me dou da minha vida. (DELORY-

MOMBERGER, 2006 p. 362) 

 
 

 O termo identidade aqui não é compreendido como algo definitivo, fruto de uma 

integração, unificação e estabilização de atributos pessoais que encontram amparo na 

inteligibilidade dos discursos normatizadores do indivíduo. Ela é antes compreendida 

como uma atitude performativa do indivíduo através o discurso, dessa maneira, a 

narrativa da vida 

 
 
 

[...] realiza, sobre o material indefinido do vivido, um trabalho de 

homogeneização, ordenação, de funcionalidade significante; reúne, 

organiza e trata de modo temático os acontecimentos da existência; dá 

sentido a um vivido multiforme, heterogêneo, polissêmico. (DELORY-

MOMBERGER, 2006 p. 363) 

 
 
 
 

A possibilidade de produzir narrativas sobre si, permite a ação de um 

distanciamento reflexivo a partir da atribuição de um personagem que sintetiza a 

compreensão que se faz sobre a própria vida, esse personagem, portanto, oferece forma 

à história da própria vida. Ao narrar (e constituir seu personagem) o indivíduo cria como 

diz Delory-Moberger (2006) “uma hipótese de si mesmo” que será submetida à validação 

da experiência concreta e, conforme afirma a autora “por meio da sucessão e da 

diversidade das experiências, o sujeito-hipótese testa e experimenta a validade de sua 

construção identitária e a reconfigura sob medida.” (p. 364) 

 

Nesse sentido a opção por essa metodologia de pesquisa visa levantar dados a 

partir da construção identitária que as mulheres participantes validam sobre si e também 

busca permitir a percepção dessa construção pela possibilidade reflexiva de si como 

sujeito significado por aquilo que sinteticamente diz sobre si. O que se busca não é a 

verdade sobre os sujeitos, mas aquilo que consideram verdadeiro em suas vidas e que 

possam produzir uma reflexão crítica sobre essa “verdade performática”, ou seja, permitir 
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às participantes produzirem suas estórias e a consequente (re)construção de suas 

identidades. 

 

[...] nós não fazemos a narrativa de nossa vida porque nós temos uma 

história; nós temos uma história porque nós fazemos a narrativa de nossa 

vida. (DELORY-MOMBERGER, 2006) 
 

 
 
 

 Os ateliês têm a finalidade de buscar a existência de marcas de gênero nas 

narrativas das trajetórias de vida das participantes e a influência dessas marcas na 

construção dessas trajetórias. Com quais papéis – masculino e feminino – a partir de uma 

heterossexualidade compulsória nos identificamos? São esses sujeitos mulheres 

participantes, incentivadas ou proibidas de exercerem determinados papéis sociais de 

acordo com a idade, sexo etc? Na atribuição de sentido às suas trajetórias pessoais e aos 

seus projetos futuros, existirão elementos de gênero que sejam relevantes para as 

narrativas e para a construção desses projetos? Portanto, a intenção do primeiro ateliê 

foi de averiguar a existência desses elementos, levantar quais se tornam expressos e 

comparar com a literatura feminista vigente a respeito dos papéis sociais femininos. 

 No segundo ateliê, pretende-se introduzir os elementos de gênero na discussão e 

reflexão sobre as narrativas das trajetórias. Entende-se ser possível e relevante a 

introdução de tais elementos por  

 

Ao falarmos de gênero, nos situamos simultaneamente no campo de 

concepções e ações e o consideramos como um operador de diferenças, 

pensado como um "através", um meio através do qual se organizam 

relações sociais, marcando experiências. Quem narra suas lembranças, 

recria e comunica experiências marcadas pelas diferenciações 

estabelecidas pelas construções de gênero. (Kofes e Piscitelli, 1997 p. 

347) 

 

 Assim, o desenvolvimento da reflexão sobre as trajetórias de vida busca fazer a 

integração de outros domínios que ofereçam sentido à vida das pessoas pelos espaços 

dialógicos em que ocorra esse diálogo consigo mesmo e com os outros como tensão 

necessária para a construção de identidades em que o esclarecimento sobre as normas 

de construção de gênero são um aspecto fundamental na busca pela emancipação.  
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 Após o acontecimento dos dois ateliês pretende-se comparar resultados levando 

em consideração o efeito da introdução de elementos de gênero em um dos ateliês e a 

existência não induzida desses elementos. A tentativa é verificar a pertinência de se 

considerar esses elementos de gênero e o seu valor para práticas de orientação 

profissional. Assim, pretende-se uma orientação profissional não neutra, uma prática que 

reflita sobre as questões das finalidades sociais que as legitimam a partir de uma 

desnaturalização da ordem vigente, que assuma a complexidade das problemáticas 

existentes e que abra interrogações sobre os enunciados e práticas se aproximando de 

um paradigma crítico em orientação profissional. 

 
 
 

5.1 - Método 

 

 Para o levantamento de informações sobre as trajetórias femininas e masculinas 

pretende-se realizar ateliês biográficos.  

 A intenção dos ateliês biográficos é a de possibilitar a compreensão ampla das 

trajetórias de cada mulher participante de forma singular. Os ateliês biográficos de 

projeto foram definidos por Delory-Momberger (2006 p. 366) como a possibilidade de 

“considerar essa dimensão do relato como construção da experiência do sujeito e da 

história de vida como espaço de formabilité35 aberto ao projeto de si”. 

 Para Delory-Momberger os ateliês biográficos permitem ligar três dimensões de 

temporalidade: passado, presente e futuro, e ainda visa “fundar um futuro do sujeito e 

fazer emergir seu projeto pessoal” (2006 p. 366). Os ateliês constituem-se de seis etapas 

para um grupo (a ser considerado para essa pesquisa) de três pessoas, que serão 

descritas a seguir: 

 

 

 

                                                         
35 Formabilité é definido pela autora como a possibilidade de formação de si ou “a capacidade de mudança 
qualitativa, pessoal e profissional, engendrada por uma relação reflexiva com a sua ‘história’ considerada 
com ‘processo de formação’“(Dominicé, 1990 apud Delory-Momberger, 2006) 
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1ª etapa – INFORMAÇÃO – 1 sessão 

 Informações sobre o procedimento, objetivos do ateliê e dispositivos colocados 

em prática. Momento em que é explicada a possibilidade de desenvolvimento de projeto 

futuro. Também são notificadas as regras de ‘segurança’, discrição e reserva, a 

necessidade (e possibilidade) de engajamento e o caráter social do ateliê. 

 

2ª etapa – CONTRATO BIOGRÁFICO – 1 sessão 

 Elaboração, negociação e ratificação coletiva do contrato no qual se fixam as 

regras de funcionamento, a intenção autoformadora e oficializa a relação consigo próprio 

e com os outros como relação de trabalho. 

 

3ª e 4ª etapas – 1ª NARRATIVA AUTOBIOGRÁFICA E SOCIALIZAÇÃO 

 É produzido um trabalho exploratório com atividades grupais (todo o grupo e 

subgrupos) com técnicas definidas. São apontados os eixos de narratividade pelos quais 

serão produzidas narrativas escritas de aproximadamente duas páginas em forma de 

esboço. Essas mesmas histórias serão então faladas (e não lidas). 

 Esta etapa tem como finalidade construir um traçado para se escrever uma 

segunda narrativa autobiográfica (tarefa a ser realizada fora do grupo e trazida no 

próximo encontro). 

 

5ª etapa – SOCIALIZAÇÃO DA NARRATIVA AUTOBIOGRÁFICA 

 Apresentação da narrativa ao coletivo do grupo o qual coloca questões (não 

interpretativas) sobre a narrativa, visando elucidá-la. É eleito um escritor (terceiro) 

membro do grupo para que tome nota da narrativa e das intervenções do grupo e ele 

escreverá (em primeira pessoa) a autobiografia narrada pelo autor. Posteriormente, fora 

do ateliê, cada autor faz a redação definitiva da sua autobiografia a partir do roteiro 

proposto pelo escritor. 
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6ª etapa – SÍNTESE 

 Apresentação e argumentação do projeto individual em reunião coletiva do grupo.  

 

Último encontro – BALANÇO 

 

 Após um mês, encontro com participantes para se verificar a incidência da 

formação no projeto de cada pessoa participante.  

 

 

 

5. 2 - Público participante 

 

 Como já foi destacado, o foco dessa pesquisa são as desigualdades de gênero 

presentes nas trajetórias profissionais e de escolhas, mas essas trajetórias também são 

diferenciadas por classe social e apresentam condições concretas de escolhas distintas 

entre si, contudo essa condição social não foi destacada a priori.  As participantes dos 

ateliês biográficos foram mulheres com idade acima de 18 anos e com grau de instrução 

de ensino superior (concluído ou cursando último período).  

 Os grupos foram formados pelo levantamento das fichas de inscrição para o 

Serviço de Orientação Profissional do Laboratório de Orientação Profissional e estudos 

sobre o Trabalho do Instituto de Psicologia da USP que proporciona atividades de 

orientação profissional de forma pública e gratuita e convites para estudantes ou 

profissionais que queiram participar da pesquisa. Foi confeccionado consentimento livre e 

informado apresentado antes dos encontros. 
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5.3 - Procedimento: 

 

 

 Foram realizados dois ateliês biográficos. No primeiro grupo as atividades de 

produção de narrativas biográficas serão focadas na trajetória profissional sem inclusão 

de qualquer tema para discussão, a fim de investigar a ocorrência espontânea da 

temática sobre gênero e de seus aspectos presentes nas narrativas.  No segundo grupo as 

atividades de produção de narrativas biográficas serão focadas na trajetória profissional, 

porém com a introdução de discussões sobre gênero a fim de verificar o efeito dessa 

discussão sobre a reflexão, discussão e produção das narrativas.  

 O desenvolvimento do primeiro ateliê ocorreu no Laboratório de Orientação 

Profissional e estudos sobre o Trabalho do Instituto de Psicologia da USP com a 

participação do pesquisador que ficou incumbido do registro dos encontros e de uma 

psicóloga convidada a participar da pesquisa para coordenar o grupo. O segundo ateliê 

ocorreu num colégio particular do centro de Osasco36 e o pesquisador teve a função de 

registrar os encontros. Os encontros foram gravados em aparelho MP3 transformados em 

arquivos digitais e estão de posse do pesquisador. As gravações foram transcritas e 

arquivadas em local diferente dos arquivos digitais.  Foram atribuídos nomes fictícios às 

participantes, escolhidos pelo pesquisador a fim de garantir o anonimato das 

participantes.  

 

 

 

   

                                                         
36 Local de trabalho do pesquisador. 
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6 –  RESULTADOS E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS  

 

 

 Nesta seção serão apresentados e interpretados os resultados obtidos nos dois 

grupos atendidos em Ateliês Biográficos de Projeto. Os grupos foram constituídos de três 

integrantes mulheres, uma orientadora no primeiro grupo e um orientador no segundo 

grupo, além do pesquisador que ficou com a função de observação e registro dos 

encontros.  

 A investigação se pautou sobre as questões da responsabilidade, do 

posicionamento e da parcialidade do investigador, entendendo que a compreensão dos 

fenômenos somente pode acontecer se forem incorporadas essas questões tanto na 

análise quanto na obtenção dos dados. Dessa maneira, o fato de no primeiro grupo o 

atendimento ter sido realizado por uma mulher e no segundo ter sido realizado por um 

homem podem ter causado influência nos resultados  

 As análises não visaram apenas compreender os fenômenos subjetivos das 

trajetórias profissionais, mas também propiciar um reconhecimento desses processos 

como forma de emancipação. Assim, conforme Adorno: 

 

 

A exigência de emancipação parece ser evidente numa democracia. Para 

precisar a questão, gostaria de remeter ao início do breve ensaio de Kant 

intitulado ‘Resposta à pergunta: o que é esclarecimento?’. Ali ele define a 

menoridade ou tutela e, deste modo, também a emancipação, afirmando 

que este estado de menoridade é auto-inculpável quando sua causa não é 

a falta de entendimento, mas a falta de decisão e de coragem de servir-se 

do entendimento sem a orientação de outrem. ‘Esclarecimento é à saída 

dos homens de sua auto-inculpável menoridade’. Este programa de Kant, 

que mesmo com a maior má vontade não pode ser acusado de falta de 

clareza, parece-me ainda hoje extraordinariamente atual.(Adorno, 1995 p. 

169) 

 

 

 As análises feitas buscaram ser “mais responsáveis e menos pretensiosas da 

realidade” (NEVES e NOGUEIRA, 2005 p. 411). Por mais responsáveis entende-se como 

não promover análises submetidas apenas à objetividade e imparcialidade falsamente 
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pretendida em alguns modelos de pesquisa. Entende-se como menos pretensiosas não se 

arrogarem serem generalizáveis, mas circunstanciadas no espaço e tempo, reflexivas e 

focalizadas na diversidade.  

 Segundo Tinoco (2007, p. 3) existe dois modos complementares de sistematizar as 

histórias de vida: a) centrada no indivíduo e suas particularidades a fim de confrontar-se 

com comparações teóricas e b) a história de vida como levantamento de regras sociais de 

determinadas subculturas ou segmentos específicos da sociedade.   

 A sistematização feita neste estudo buscou num primeiro momento representar 

os momentos das narrativas, e por isso as organizações dos elementos de conteúdo 

foram feitas na ordem em que apareceram nas narrativas. Em segundo lugar, buscou-se 

ler intensamente e repetidas vezes o material a fim de produzir uma “saturação”. “A ideia 

de saturação do material é significativa de certas regularidades que cumpre interpretar à 

luz do quadro teórico que informou o projeto”. (TINOCO, 2007 p. 5). 

 O primeiro grupo foi realizado no Laboratório de Orientação Profissional do 

Instituto de Psicologia da USP no período da noite e foi formado a partir de seleção das 

fichas de inscrição do Serviço de Orientação Profissional do LABOR (Laboratório de 

Orientação Profissional e Estudos sobre o Trabalho) que proporciona atividades de 

orientação profissional de forma pública e gratuita. Foi um total de seis encontros com 

atividades descritas a seguir. As participantes eram mulheres com grau de instrução de 

ensino superior sendo uma com idade de 45 anos e graduada em Administração, uma 

com idade de 52 anos graduada em Letras e com pós-graduação em Administração e uma 

com idade de 22 anos e graduada em Geografia. As participantes não se conheciam 

previamente.  Neste primeiro grupo as atividades centraram-se na produção de 

narrativas biográficas focadas na trajetória profissional sem inclusão de qualquer tema 

para discussão. 

 O segundo grupo foi realizado no colégio Leonardo da Vinci em Osasco aos 

sábados no período da tarde (local de trabalho do pesquisador)37 e foi formado a partir 

de divulgação da pesquisa e interesse espontâneo das participantes. Foi um total de cinco 

encontros com atividades descritas a seguir. As participantes eram mulheres com grau de 

instrução de ensino superior, sendo as três com graduação em Psicologia com idades de 
                                                         
37 Este local foi escolhido devido a todas as participantes serem da cidade de Osasco e na combinação de 
horários, os sábados no período da tarde ser o período mais propício para todos. Aos sábados o colégio fica 
aberto, porém sem atividades, o que propiciou os encontros com todas as condições necessárias. 
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24, 26 e 30 anos e trabalhando em setor de Recursos Humanos de uma empresa, o que 

conferia ao grupo um relativo grau de conhecimento mútuo prévio entre as participantes.  

Neste segundo grupo as atividades centraram-se na produção de narrativas biográficas 

focadas na trajetória profissional, porém com a introdução de discussões sobre a 

temática de gênero.  

 A seguir serão apresentados os percursos de cada grupo, em seus aspectos mais 

relevantes demonstrados em: tabelas com a descrição de cada elemento constituinte das 

narrativas das participantes; uma síntese dos aspectos narrados e percebidos nas 

atividades; o desenvolvimento da tarefa por cada participante e os aspectos de gênero 

presentes. Além disso, também serão descritas as inter-relações grupais, a dinâmica 

grupal no desenvolvimento da tarefa e as possibilidades de reflexão presentes no ateliê. 

Em seguida, será feita uma comparação entre os grupos e o efeito da introdução da 

temática ‘gênero’ em um dos grupos. 

 

Tabela 2 – Nomes fictícios e idade das participantes38: 

 Participante 1 Participante 2 Participante 3 

GRUPO 1  Karen (45) Ana Paula (52); Letícia (22) 

GRUPO 2 Neusa (26) Larissa (24) Valéria(30) 

 

 

 

6.1 – 1º Grupo de Ateliê Biográfico – trajetória profissional 

 

 

6.1.1 – 1º Encontro: Apresentação, informação sobre o grupo e contrato de trabalho 

 

 O primeiro encontro realizado pelo grupo teve a finalidade de informar sobre o 

grupo, produzir o contrato de trabalho e iniciar as atividades. As atividades realizadas 

foram de: informações sobre o procedimento; objetivos do ateliê e dispositivos colocados 

em prática; elaboração e ratificação do contrato; e, apresentação das integrantes do 

grupo. Foram explicadas as regras de ‘segurança’ como: a discrição e reserva; a 
                                                         
38 Os nomes são fictícios e escolhidos pelo pesquisador.  
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possibilidade de desenvolvimento de projeto futuro; a intenção autoformadora; a 

necessidade (e possibilidade) de engajamento e o caráter social do ateliê (a relação 

“consigo própria” e com as outras como relação de trabalho). 

 A primeira atividade sugerida foi de apresentação das participantes e dos motivos 

que as levaram a procurar um processo de orientação profissional. Essa apresentação era 

livre cabendo a elas escolherem quais aspectos considerassem mais relevantes na sua 

apresentação. A forma de apresentação adotada por todas as participantes foi em forma 

de narrativas de suas trajetórias sociais. 

 As participantes apresentaram em suas narrativas trajetórias com conteúdos: 

educacionais, formativos, vocacionais, profissionais anteriores à formação, profissionais 

durante a formação e profissionais pós-formação, crise profissional, crise pessoal, 

mudança profissional, crise vocacional e de procura por orientação.  

 A participante Karen buscou a orientação profissional a fim de buscar um 

redirecionamento em sua carreira por reconhecer não ter tomado decisões refletidas 

sobre o direcionamento da mesma, pois como ela afirma “nunca quis ser alguma coisa” 

(sic). Identificou o início de sua trajetória profissional com a entrada no ensino superior 

aos 17 anos no curso de Pedagogia (o qual cancela após 2 anos) e, posteriormente, no 

curso de Administração (o qual de graduou). A falta de decisões refletidas sobre o 

planejamento da carreira levou-a a construir sua carreira de forma pouco autônoma 

expressa pela frase “fui encarreirando” (sic), o que denota o seu percurso de acordo com 

as oportunidades presentes.  Karen narrou algumas transições profissionais associadas e 

motivadas por uma oposição entre aspectos pessoais (valores e vida íntima) com aspectos 

profissionais (objetivo do trabalho, tipo de trabalho, tipo de empresa).  As questões que 

elaborou em sua apresentação denotam sua preocupação com a conciliação entre o 

prazer relacionado ao trabalho e as possibilidades financeiras do trabalho, expressa pela 

possibilidade de buscar empregos em empresas menores (e não em grandes corporações) 

ou trabalho autônomo empresarial que, para ela, poderia possibilitar tal conciliação. Sua 

narrativa inicial introduz elementos de análise de sua trajetória levando-a a promover 

uma avaliação da mesma.  

 Ana Paula fez sua apresentação produzindo uma narrativa de eventos marcantes 

em sua vida que interferiram na sua trajetória formativa como a mudança de país para 

morar com tia, o casamento e o nascimento dos filhos que a obrigou, nesses momentos, a 
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parar de estudar, o que atrasou a conclusão dos cursos iniciados. A experiência de morar 

nos EUA e tomar contato com a língua inglesa direcionou sua trajetória profissional ao 

trabalhar com tradução em empresa do terceiro setor, o qual continua até o momento 

atual. O nascimento da primeira e segunda filha impactou na retomada de seus estudos, 

na conclusão do ensino técnico e transição para o ensino superior ao direcionar sua 

carreira para conciliar com a função de mãe e com os estudos universitários. O acúmulo 

de funções juntamente com a instabilidade no emprego do marido tem sido 

experimentado como desgastante pelo aumento da responsabilidade assumida por Ana 

Paula, no entanto, tal responsabilidade é percebida como algo próprio da sua situação, 

como quando afirmou que direcionou a carreira pensando na vida de mãe. O 

desenvolvimento de sua carreira no terceiro setor foi narrado como uma sucessão de 

oportunidades aliadas com a sua capacitação e talento para atividades específicas que 

mereceram indicações de mudanças de função, lugar de trabalho e tipo de atividade, o 

que a levou a uma especialização na área de Marketing. Suas transições foram narradas 

como indicações de mudanças ou imposição de situações (desemprego) criadas por 

problemas de relacionamento profissional nos locais de trabalho provocados por outras 

pessoas. Ana Paula demonstra um engajamento muito grande com aquilo que descreve 

como tarefa dela em sua atividade profissional.  Sua motivação para procurar orientação 

profissional se expressa pela frustração com seu desempenho no trabalho e a 

necessidade de manutenção de remuneração associada com a responsabilidade 

financeira da família, o que a leva a procurar uma reorientação de carreira que permita 

manter suas possibilidades de lidar com sua responsabilidade.  

 Letícia foi a última a se apresentar e, diante da apresentação das duas 

participantes anteriores (com trajetórias profissionais extensas) pareceu querer marcar 

sua trajetória com um grande número de experiências, expressa pela afirmação “na 

verdade fiz muita coisa” (sic). Na apresentação de sua trajetória de vida, colocou como 

destaque o fato de trabalhar desde os 12 anos e as atividades às quais se engajou durante 

uma década como cursos, projetos em ONGs e atividades de recreação. A escolha pelo 

curso superior foi descrita como um processo em que houve pouca investigação e 

reflexão, o que a levou a confundir seu interesse por uma atividade com a prática dessa 

atividade. Sua motivação para a busca pela orientação profissional está associada à 

percepção de que seu processo de escolha foi pouco reflexivo e às condições de vida 
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anteriores voltadas para o trabalho em contraste com o atual momento (desemprego). É 

neste contexto em que emerge sua crise que possibilita o que ela considera condições 

plenas para promover a reflexão sobre sua escolha e os projetos futuros. Relatou que no 

atual momento busca alternativas para afirmar sua graduação ou para realizar uma 

mudança pela possibilidade de reescolha de curso universitário como forma de 

orientação de seus projetos futuros.  

 

 Na tabela 3 são apresentados os aspectos presentes nas trajetórias narradas por 

cada participante. 

 

Tabela 3: Aspectos presentes nas trajetórias narradas durante a atividade de 

apresentação 

Nome Aspecto da Trajetória Narrada 

(na ordem que aparecem na narrativa) 

KAREN (45) a) educacional 

b) profissional durante a formação 

c) profissional pós-formação 

d) crise profissional 

e) (tentativa de) mudança profissional 

f) procura por orientação 

ANA PAULA (52) a) educacional 

b) pessoal 

c) profissional pré-formação 

d) crise pessoal 

e) crise profissional 

f) procura por orientação 

LETÍCIA (22) a) profissional pré-formação 

b) formativa 

c) vocacional 

d) crise vocacional 

e) procura por orientação 

  

 

 Quanto aos motivos apresentados para busca por orientação profissional foram 

apresentadas as necessidade de: redirecionamento/reorientação; reflexão sobre 

implicações do redirecionamento/reorientação; direcionamento pós-formação; tomada 

de decisão39; integração de aspectos pessoais e profissionais40. Na tabela 5, são 

apresentados os motivos ligados a cada participante. 

                                                         
39 Tomada de Decisão refere-se à possibilidade de decidir sobre sua carreira, o que foi manifestado por 
todas as integrantes como “nunca foi decidida” (sic) 
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Tabela 4: Motivos apresentados para busca por Orientação Profissional 

Nome Motivos da busca por Orientação Profissional 

KAREN (45) a) redirecionamento/reorientação 

b) tomada de decisão 

c) integração de aspectos pessoais e profissionais 

ANA PAULA (52) a) redirecionamento/reorientação 

b) implicações de redirecionamento/reorientação 

c) integração de aspectos pessoais e profissionais 

d) tomada de decisão 

LETÍCIA (22) a) direcionamento pós formação 

b) tomada de decisão 

 

 Na discussão sobre a apresentação das participantes houve a comparação de suas 

narrativas com as das outras participantes que proporcionou a percepção generalizada de 

falta de orientação profissional no passado. Houve também a identificação e o destaque 

da entrada precoce no mercado de trabalho em observação feita por Ana Paula (entrada 

aos 15 anos) comparativamente à trajetória de Letícia (entrada aos 12 anos). Ainda foi 

ressaltado o aspecto valorizado referente à realização profissional (prazer) em detrimento 

da financeira. 

 Observando as participantes durante sua apresentação alguns aspectos puderam 

ser organizados de suas narrativas os quais são apresentados em grupos de elementos 

presentes nas narrativas.  

 Karen promoveu uma análise da sua trajetória em sua narrativa e fez relação entre 

o que disse e o conteúdo da narrativa das outras participantes para isso. Resgatou 

aspectos da vida familiar de Ana Paula para relacionar com os seus e apresentou-os não 

como uma exposição desses aspectos, mas como uma avaliação dos mesmos. Na análise 

de sua carreira, considera-a com características do que denomina de “carreira masculina” 

ao relatar que no setor em que trabalhava (Recursos Humanos) havia um pequeno 

contingente de mulheres (da ordem de 5 a 6) em um universo de uma centena de 

homens. Avaliou o papel da sua função como masculina e disse ter preferência por 

trabalhar com homens devido a uma característica que observa nas mulheres e que vê 

como tipicamente feminina – a sensibilidade, a qual é tida por ela como uma 

                                                                                                                                                                          
40 Entre os aspectos citados estão: conciliar prazer com remuneração financeira; responsabilidades 
familiares com a própria reorientação. 
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desvantagem competitiva na empresa, porém, é considerada uma vantagem relacional 

devido ao aspecto perceptivo atribuído à característica. Avaliou as dificuldades de sua 

trajetória como oriundas da pressão no ambiente profissional ocorrida pela evolução nos 

cargos dentro da carreira, o que a levou a mudar de função (do âmbito operacional para o 

estratégico/comercial), a qual apresentava outro tipo de atividades e menor possibilidade 

de atenção com a vida pessoal.  

 Letícia durante sua narrativa de apresentação trouxe elementos dispersos que 

foram surgindo a partir das temáticas introduzidas pelas outras participantes. Suas 

colocações não fizeram parte de uma discussão grupal, mas antes de uma exposição de 

aspectos pessoais relacionados aos temas introduzidos. Atribuiu importância ao fato de 

contar como sente e percebe sua situação (pressão social, insegurança, resistência em 

procurar orientação profissional) e utilizou as narrativas das outras participantes como 

parâmetro de comparação com relação às suas expectativas futuras e a necessidade de 

tomar decisões assertivas. Avaliou seus interesses como voltados para o planejamento e a 

preparação de atividades, nomeados por ela como uma “função estratégica”. Sua 

experiência profissional levou-a a uma crise mantida pela dissociação entre a sua 

formação de nível superior de ensino e os interesses profissionais e pessoais com relação 

aos objetivos traçados (efeitos da educação ambiental como marca presente na sua 

formação de nível superior). 

 Ana Paula estabeleceu objetivos futuros que quer alcançar e utilizou sua narrativa 

para avaliar seu trabalho atual e as possibilidades futuras vislumbradas por ela. Ao avaliar 

suas possibilidades resgatou experiências passadas e atuais e, com a ajuda da 

orientadora, produziu reflexões sobre elas. No entanto, essas reflexões somente 

aconteceram com a indução feita pela orientadora, pois sua narrativa visava detalhar os 

acontecimentos como forma de clarificá-los sendo assim atribuída uma importância ao 

ato de narrar em si e ao detalhamento do conteúdo da narrativa. Na análise de seu ramo 

de trabalho (3º setor) identificou, na natureza e finalidade dele, sua motivação para o 

trabalho; pôde perceber também as dificuldades associadas à especialização do trabalho 

para o terceiro setor com relação ao tipo de atividade, público e recolocação no mercado 

de trabalho de empresas privadas tanto pela especialização como pela natureza do 

trabalho (lucro) deste tipo de empresa. 
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 Os aspectos de gênero presente nas narrativas das participantes foram 

introduzidos de forma analítica inicialmente por Karen ao descrever sua percepção sobre 

as possíveis barreiras profissionais enfrentadas e relacionadas por ela às características 

tidas como femininas ou masculinas.  A narrativa de Ana Paula resgatou a natureza do 

trabalho executado e o ramo de atividade como um ambiente preferencialmente 

feminino, porém tal resgate foi feito de forma descritiva e não analítica. Descreveu a 

abordagem ao gênero no trabalho desenvolvido pelas ONGs como uma orientação para a 

diminuição das desigualdades, relacionando a finalidade da instituição com a estratégia 

adotada. Expressou a sua percepção da maior presença de mulheres do que de homens 

nas organizações não governamentais e descreveu a divisão das funções entre 

operacionais voltadas às mulheres e diretivas voltadas aos homens. 

 

 Tabela 5: Aspectos dos elementos agrupados retirados das narrativas 

Nome Aspectos dos Elementos Agrupados 

KAREN (45) a) Contexto da crise profissional 

    - aspectos do trabalho (pressão/[falta] relacionamento/organização do 

trabalho 

     - aspectos pessoais (privação vida pessoal) 

b) Contexto da crise vocacional 

     - aspectos do trabalho ([falta] autonomia) 

c) Percepção de aspectos ligados a Gênero na carreira 

     - carreira masculina (nível hierarquia/papel desempenhado) 

     - imagem de si (características pessoais) 

     - imagem do gênero (“características” do gênero) 

d) Contexto de tomada de decisão 

     - aspectos relacionais (pressão familiar) 

     - formas de enfrentamento (trabalho voluntário; trabalho parcial) 

e)  Dissociação vida profissional/vida profissional 

     - orientação carreira (dissociada da família) 

ANA PAULA (52) a) Contexto crise profissional 

     - aspectos do trabalho (estresse/dissonância [características 

profissão/motivação pessoal]) 

     - aspectos pessoais (privação vida pessoal/dissonância) 

 responsabilidade familiar/necessidade financeira) 

     - aspectos históricos (formas de trabalho experienciadas/formas de 

 enfrentamento) 

b) Contexto da crise vocacional 

     - aspectos do trabalho ([falta] autonomia) 

     - empleacement 

     - dissonância (característica profissão/motivação pessoal) 

     - especialização do trabalho (3º setor) 

     - idade 

c) Percepção de aspectos ligados a Gênero na carreira 

    - oportunidades geradas (maternidade/maternância) 

    - imagem do gênero (“características” do gênero) 
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    - divisão do trabalho (liderança [masculina]/operacional [feminina]) 

    - ambiente de trabalho (ONG [feminino]) 

    - natureza da instituição (ONG [baixos salários]) 

    - direitos (diferenciação entre gêneros [plano de saúde]) 

LETÍCIA (22)  

 

 

(*) 

a) Contexto crise profissional 

    - formação (capacitação) 

b) Contexto crise vocacional 

    - aspectos do trabalho ([falta] autonomia/[recusa] oportunidades  

geradas) 

    - aspectos pessoais (projetos futuros/pressão pessoal/angústia) 

    - idade 

(*) no caso de Letícia os aspectos da formação no Contexto da crise profissional e os aspectos do 

trabalho no Contexto crise vocacional apresentam caráter histórico, pois a participante no 

momento não está empregada.  

 

 

 Com relação ao contrato biográfico foi descrito o ateliê como: 

 

 atividade grupal; 

 múltiplo de 3 pessoas
41

; 

 organização do ateliê – tríades com: 1 narradora, 1 escriba (transcreve o que a outra diz) e 

1 “plateia” (para quem narram) com a função de uma “escuta produtiva”
42

; 

 intenção autoformadora (permitir organizar um projeto) 

Foi sugerido também às participantes a produção de um diário reflexivo que visava criar um 

registro de suas observações, sensações e reflexões sobre as atividades desenvolvidas no ateliê. 

 

 Quanto às regras de funcionamento do grupo foram determinadas: número de 

cinco reuniões (com um momento futuro de balanço); a necessidade da condição de 

sigilo; a relação “consigo própria” (verdade, sinceridade) e a relação com a outra no grupo 

(escuta produtiva) que se constituiriam numa relação de trabalho (compromisso) 

estabelecendo-se um vínculo entre as participantes e condicionando a existência do 

encontro à presença das três participantes43.  

 

 

 

 

 

 
                                                         
41

 Neste caso o grupo foi de apenas 3 pessoas. 
42 A “escuta produtiva” consiste em não ser uma escuta “passiva”, mas que vise a esclarecer pontos da 
narrativa, produzir questionamentos com o intuito de esclarecimento e de possibilidade de reflexão da 
narradora. 
43 Neste sentido um dos encontros teve de ser remarcado por impossibilidade de uma das participantes.  
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6.1.2 – 2º Encontro: preparação para 1ª narrativa autobiográfica 

 

 O segundo encontro visou preparar o grupo para a 1ª narrativa autobiográfica 

realizando uma atividade de autoconhecimento denominada de “Mandala”. Tal atividade 

consiste em entregar uma folha de papel com o desenho de um hexágono (vide anexo 1) 

com as seguintes instruções: 

 

1) Na figura dada localizar onde vocês se encontram e as coisas/pessoas com relação a você. 

2) O que considera importante? 

3) Ao terminarem haverá socialização do trabalho desenvolvido. 

 

 Após o término dos trabalhos foi feito um inquérito com relação à atividade: 

a) que lugar você ocupa? 

b) quais aspectos que mais apareceram? 

c) que lugar esses aspectos ocupam com relação a vocês? 

d) o que é avaliado como bom/satisfatório e o que é necessário melhorar? 

e) o que faz no presente que contribui na relação satisfatória? 

f) existe algo que não está fazendo, mas que poderia começar a fazer? 

 

 As produções foram feitas em linguagem de desenho pelas participantes. Serão 

apresentadas as descrições que as próprias autoras fazem de suas produções ao 

apresentarem para o grupo de orientação.  As mesmas foram convidadas a avaliar suas 

próprias produções que se expressaram da seguinte maneira: 

 

LETÍCIA (22) – (extrapola os limites da “mandala”) 

Descrição: apontou elementos que foram colocados de acordo com seus gostos e 

interesses (natureza, prédios, mar, bicicleta) e atividade que já realizou (“dar” aulas e 

trabalhar com ambientes). Coloca-se fora da cena44. Na autoavaliação de sua produção 

Letícia afirmou aspectos relativos às suas dúvidas, mostrou dificuldade de abertura para o 

novo e demonstrou sua valorização da mudança de perspectiva espacial. 

 Letícia apontou o que gosta como sinônimo do que considera importante 

descrevendo sua vida como uma seleção daquilo que gosta, dessa maneira percebe a 

realidade não como é, mas como gostaria que fosse. Ao colocar-se fora da cena projeta os 

elementos dos quais gosta criando uma imagem idealizada sobre a realidade a qual pode 

ser modificada. As mudanças proposta foram apenas de lugar, organizadas em forma de 

                                                         
44 Letícia não havia se colocado no desenho e só falou sobre onde estaria quando inquerida. 
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rearranjo do que já existe (muda a posição). A experiência passada (de trabalho 

voluntário não remunerado) foi apresentada como uma relação entre prazer e 

possibilidade de ganhos financeiros em reação a um passado descrito como frustrante no 

aspecto financeiro. A inclusão de aspectos como família e futuro durante a discussão, 

considerados por ela como relevantes, demonstra a maneira como se ocupou de produzir 

sua “mandala” colocando apenas aspectos não conflitantes, já que apresentou na 

primeira reunião a pressão social exercida pela sua família com relação às suas escolhas e 

projetos futuros e o futuro como algo colocado fora de seu presente ou com uma 

dificuldade de torná-lo como uma questão presente. A oportunidade de reflexão 

experimentada atualmente por Letícia parece ser angustiante, pois experimenta isso 

como desorganização pela falta de rotina do trabalho, o que sugere uma grande 

dificuldade de movimento no sentido de uma mudança de fato e não apenas de um 

rearranjo. As atitudes que descreve como sendo tomadas atualmente produzem mais do 

mesmo como expresso na sua frase: “reafirmar coisas que não sei se quero” (sic). 

ANA PAULA (52) – (restringe-se aos limites da “mandala”) 

Descrição: dividida em regiões iniciando pela família e na sequência a mãe, o trabalho, o 

futuro e o lazer. Ela se localiza inserida na família dentro da “mandala”, promoveu uma 

hierarquia entre os elementos: família/trabalho/futuro/lazer. Ana Paula desenhou sua 

família sob um dos vértices do hexágono constituída pelo marido, ela e suas três filhas, 

próxima a essa família está a figura de sua mãe apresentada como modelo. O trabalho foi 

representado pelo aspecto afetivo de sua natureza (busca de recursos financeiros para a 

realização de trabalho voltado a crianças e adolescentes). O futuro foi representado como 

possibilidade de realização de projetos pessoais como o lazer.   

 A discussão promovida apontou para a percepção sobre as atividades profissionais 

do passado e os projetos futuros ancorados na reflexão desenvolvida no grupo e para 

aspectos projetivos da “mandala” mobilizados na construção da atividade. Essas reflexões 

apontaram para uma tentativa de preservação dos aspectos valorizados na ocupação 

atual em seus projetos futuros e a promoção de uma conciliação de aspectos presentes 

com aspectos futuros. A ocupação atual pareceu ser neste momento, um dificultador da 

realização dessa conciliação desejada. O lazer foi representado como um objetivo a ser 

alcançado um telos de sua trajetória que justificaria as dificuldades enfrentadas no 

passado e no presente e ofereceria uma meta a ser alcançada no futuro. Apontou, nesse 

sentido, para uma ambiguidade dos elementos do passado e do presente (como família e 

trabalho) pela importância desses elementos em sua trajetória, mas também como 

dificultadores de realização da meta almejada e colocada como uma utopia.  A realização 

de seu projeto futuro implica numa preservação de aspectos valorizados de seu trabalho 

e na modificação de aspectos familiares ligados a autonomia dos membros e 

responsabilidades financeiras assumidas por ela. Ana Paula assumiu a responsabilidade 

do lugar de provedora da família, permitindo assim, ao marido e à filha, a realização de 
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seus projetos pessoais baseados nos interesses próprios e não familiares ocultando 

aspectos pessoais e valorizando aspectos individuais dos outros membros como a 

criatividade (negada em si e percebida no marido e na filha). 

  

KAREN (45) – (restringe-se aos limites da “mandala”) 

Descrição: colocou-se no centro e utilizou a forma hexagonal para representar um 

“baguá”45, escolheu seis aspectos que, segundo ela, representam a vida: família (face 

superior do hexágono), saúde (base do hexágono), sucesso, relacionamento, 

conhecimento e prosperidade. Demonstrou dúvida entre produção figurativa ou abstrata, 

optando pela última que remete a um movimento analítico traduzido pela utilização de 

cores de forma organizada previamente e representantes de um conceito, pelos aspectos 

escolhidos como representativos da vida e pelos conteúdos contidos em cada aspecto. 

Assim sua produção não é apenas uma representação de seu momento presente, mas 

demonstra um discurso analítico sobre si. Ao colocar-se no centro do hexágono 

demonstrou de onde se originam e com o que se relacionam os aspectos de sua vida 

(todos com o centro e não entre si). A família é o seu direcionamento primário e para 

onde demonstra orientar suas ações de oferecer suporte ao projeto grupal e à 

manutenção de unidade familiar, o que remete a uma angústia de responsabilidade de 

organização do grupo familiar. Outros aspectos mencionados servem de condições para 

assumir a função de suporte do grupo como a saúde, a dedicação (sucesso), o 

(inter)relacionamento e o conhecimento visando produzir um resultado demonstrado 

pelo conceito de prosperidade como a sustentação financeira para realizar os objetivos, 

situação confirmada pela narração de atitudes ligadas ao sustento financeiro da mãe, da 

irmã mais nova e das sobrinhas.  

 A construção de seu projeto profissional futuro foi representada por uma 

aproximação com os conceitos valorizados descritos na atividade realizada, orientado 

para ações de relacionamento mais próximo a si e reproduzindo as condições que 

descreve como aspectos da vida. A responsabilidade foi reafirmada pela intenção de 

buscar, por via de sua atividade, proporcionar a distribuição financeira para outras 

pessoas, atividade que é valorizada e pretendida no futuro. Identificou como necessidade 

o aprimoraramento em aspectos pessoais como a disciplina, a fim de garantir a 

capacitação para realizar e cumprir com o objetivo de suporte aos outros. 

 As figuras maternas estiveram presentes na atividade preparatória através das 

narrativas de Ana Paula que toma sua mãe como modelo e de Karen que desenvolve 

atividade valorizada similar à sua mãe (voluntária). 

                                                         
45 Ba Gua é a representação de um conceito filosófico fundamental da antiga China, sua tradução literal 
significa oito trigramas ou oito mutações. Pode ser representado como um diagrama octogonal com 
um trigrama situado em cada lado. (fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ba_gua) 
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 Na avaliação da atividade ela foi considerada autorreflexiva, de autoconhecimento 

e de (inter)relacionamento. O autoconhecimento foi um aspecto valorizado da atividade e 

a reflexão um mecanismo presente nos diálogos produzidos durante a participação no 

grupo e externas a ele pela percepção das atividades cotidianas em comparação com a 

discussão produzida no grupo, demonstrando a extensão dos temas abordados para a 

realidade cotidiana. A ferramenta narrativa foi descrita como um mecanismo útil para 

resgatar memórias, sentimentos, emoções e interesses expressa na frase: “contar vai 

puxando lá do fundo do coração da gente.”. 

 

 

6.1.3 – 3º Encontro: produção da 1ª narrativa autobiográfica 

 

 O terceiro encontro visou a produção da primeira narrativa autobiográfica em 

forma oral e que serviria de “rascunho” para a narrativa escrita. Ela foi composta a partir 

de eixos de narratividade descritos abaixo: 

 

Atividade – “ESQUELETO DA AUTOBIOGRAFIA” 

 a) “Produção da 1ª narrativa autobiográfica” (aproximadamente 2 páginas): 

  “RASCUNHO” (a ser comunicado oralmente na própria sessão) 

  Eixos para produção do Rascunho: 

  - percurso educativo =  

 figuras marcantes (pais, amigos, pares ...) 

 etapas (positivas/negativas) e eventos (positivos/negativos): 

  educação “doméstica”; 

  educação escolar; 

  educação paraescolar; 

  educação experiencial. 

  - reconstrução do percurso profissional 

 primeiras experiências de trabalho; 

 influências nas decisões profissionais (pessoas, eventos ...) 

 

 Após a produção do “rascunho” foi pedido às participantes que contassem as 

histórias produzidas: 
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 b) “Contar” as histórias produzidas
46

: 

  - narrativa da história produzida pela autora para o grupo; 

  - questionamento pelo grupo sobre a narrativa (curiosidades/esclarecimentos); 

 

   

 Este encontro foi dividido em duas partes devido à intensa mobilização causada 

pelas discussões preliminares que tiveram a duração de toda a reunião, desse modo a 

execução da atividade ocorreu na semana seguinte aumentando em um o número de 

encontros previstos inicialmente. Assim, anterior à produção da atividade proposta Ana 

Paula explicitou algumas anotações feitas em um diário, as quais acreditava estar 

relacionado com a orientação profissional, esse início do terceiro encontro propiciou um 

inter-relacionamento das participantes. As narrativas, presentes neste momento do 

encontro, apontaram para uma presença constante das figuras femininas nas histórias 

narradas, figuras essas extremamente influentes quanto aos interesses e tomadas de 

decisões que impactariam na vida profissional futura.  

 As anotações remetem a uma linhagem feminina com a presença de várias figuras  

como mãe e tias em oposição à figura masculina do pai referente ao seu processo 

formativo. O sucesso da posição feminina na situação marcou um período de sua vida em 

que adquiriu algumas capacidades (domínio da língua inglesa ligada ao fato de mudança 

para os Estados Unidos) que iriam influenciar seu início da trajetória profissional ligada à 

tradução e interpretação. A fragilidade da figura paterna e posterior morte estabeleceu 

um sentimento de culpa que resgata a figura paterna como idealizada e a faz retomar na 

atualidade a valorização das características do pai – “talento para pintura” (sic) e busca 

pela expressão dessas características em sua filha mais nova. 

 Karen motivada pela exposição de Ana Paula também produziu uma narrativa 

sobre seus interesses, os quais também foram relacionados a uma história familiar pelas 

figuras femininas como a avó e tia na expressão das artes plásticas e da mãe como 

barreira do desenvolvimento desses interesses. A figura paterna (cantor lírico) apareceu 

como um exemplo de solução prática de conciliação entre uma profissão possível 

(engenharia) e a atividade artística paralela (canto), postura essa valorizada. 

 Ana Paula interpretou os conteúdos narrados como uma transmissão familiar de 

interesses e habilidades, ao relacionar as diversas figuras parentais que possuem 

interesse ou executam atividade artística, no entanto, não as identificou como atividades 

profissionais, sugerindo a busca de outras atividades consideradas por ela como mais 

seguras.  

                                                         
46 Utiliza-se o termo contar e não ler as estórias produzidas, pois as participantes não devem ficar presas ao 
texto que serviu apenas para, num primeiro momento, organizarem sua narrativa. Assim contar uma 
história permite inserções e modificações naquilo que foi estruturado de forma escrita, digressões e 
reflexões complementando qualitativamente as narrativas. 
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 Ao ser proposto o início da atividade preparada para este encontro Letícia 

requisitou seu momento de falar, confessando ter dificuldade para tanto. Sua fala não 

seguiu o enredo criado por Ana Paula e Karen e resgatou uma experiência recente de 

pouco dias atrás, a qual lhe levou a perceber alguns aspectos subjetivos. Letícia 

demonstrou um movimento distinto das outras participantes (talvez por estar se 

afirmando no mercado de trabalho), que buscaram mudanças de direção em suas 

carreiras profissionais. Assim, Letícia tomou contato com alguns interesses atuais como se 

fosse uma descoberta de si, esses interesses estão relacionados ao contato com pessoas, 

à organização e coordenação de atividades, também pôde perceber algumas de suas 

capacidades como lidar com público adulto e trabalhar em ambiente diferenciado para 

ela, como as atividades ao ar livre. Tal situação remete Letícia para um momento de 

escolha em que busca em seus aspectos presentes (formação, interesses e capacidades), 

elementos para a produção de um projeto profissional futuro, assemelhando-se a um 

período de exploração de si e das possibilidades de atuação profissional. Letícia 

demonstrou um conflito de vínculo e dificuldade de se compromissar com sua escolha, 

parece querer encontrar uma ocupação que resolva magicamente essas questões, ela 

tem se ocupado mais em buscar nas profissões algo que solucione sua dúvida do que 

refletir sobre sua trajetória pessoal e as características que já adquiriu ao longo de sua 

experiência no mundo do trabalho, no entanto, as atividades desenvolvidas no ateliê 

parecem tê-la mobilizado nesse sentido.  

 A discussão estabelecida oscilou de forma binária entre o interesse e o “talento” 

(sic) reconhecido este último como algo fundamental no sucesso de uma escolha 

profissional. O interesse demonstrou-se como um elemento fundamental na reescolha ou 

escolha de carreira, mas o reconhecimento de habilidades e capacidades para atuar em 

determinada área profissional foi sempre colocado como relevante para o movimento 

numa determinada direção, contudo, as participantes demonstraram uma busca por 

priorizar seus interesses. A tentativa de priorizarem-se os interesses decorreu para duas 

participantes (Ana Paula e Karen) a partir de uma avaliação de sua trajetória profissional e 

as implicações de suas decisões passadas, os fatores presentes nessa avaliação estão 

ligados à transmissão de conceitos pela linhagem feminina da família e os aspectos 

idealizados ligados à figura masculina.  

 Para a participante Letícia, o ateliê funcionou como transmissão de sabedoria das 

outras participantes que se colocaram na condição de serem os veículos dessa 

transmissão. Tal situação reproduz aquilo pelo qual passaram ao terem sido influenciadas 

em suas trajetórias de formação e profissionais por figuras femininas relevantes (avó, 

mãe e tia) e que vivenciam em suas vidas particulares (aconselhamento das filhas, 

possibilidades de reescolha da irmã, mecanismos de escolha das filhas). Remete a uma 

tomada de posição distinta para períodos diferentes da carreira profissional, sendo o 

início de carreira passível de orientação pelo grupo de influência reproduzido na cena do 

ateliê. Letícia pareceu se motivar com as sugestões recebidas e colocou-se numa situação 
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de pedido de ajuda, prontamente aceito pelas outras participantes. Essa posição das 

participantes Ana Paula e Karen remete à valorização da transmissão de saberes e 

experiências como fundamentais nas tomadas de decisão profissional e de vida.  

 As figuras paternas surgiram nos discursos como os possíveis imaginados, mas não 

seguidos na juventude por Karen e Ana Paula e houve uma tentativa de retomada desses 

possíveis na atualidade, assim procuraram retomar projetos profissionais idealizados do 

passado a partir de uma análise de suas possibilidades e condições presentes, valorizando 

os projetos pessoais prioritariamente em relação aos projetos coletivos familiares, dessa 

maneira colocaram-se como sujeitos protagonistas de seus projetos e não como 

auxiliares dos projetos de terceiros. A problematização de tais condições possibilitou a 

reflexão sobre as possibilidades de construção de novos projetos profissionais.  

 Na semana seguinte houve a complementação da atividade com o 

estabelecimento da produção a partir dos eixos temáticos descritos acima. A atividade 

proposta sofreu resistência, expressa pela dificuldade de iniciar a tarefa e pela 

necessidade de detalhamento do roteiro com a finalidade de produzir uma narrativa que 

se adequasse ao que consideravam ser o esperado pela orientadora. O conteúdo das 

narrativas orais foi organizado em grupos de elementos de acordo com sua semelhança. 

A apresentação dos elementos é feita na ordem em que aparecem nas narrativas: 

LETÍCIA (22) – trajetória educacional (entrada na escola/disciplinas preferidas/atividades 

preferidas); escolha da carreira universitária (mecanismos de escolha); início da 

formação; influência na escolha da carreira universitária; início da trajetória profissional 

pré-formação; trajetória de formação vinculada à trajetória profissional (experiência 

profissional pré-formação, compatibilização experiência pré-formação com formação); 

gênero (figuras femininas na trajetória social); ambiguidade na escolha de forma 

identitária disponível (professor, aluno); estratégia para mudança de carreira (processo 

de imigração). 

 A narrativa oral de Letícia teve iniciou pela infância, período identificado como 

aquele em que pode exercer e adquirir seus interesses expressos por atividade de 

movimento corporal e pela escrita. A adolescência foi descrita como o período marcante 

de suas escolhas profissionais ligado a fatores como: a influência familiar exercida 

fundamentalmente pelas figuras femininas (mãe e tia) que organizam sua vida cotidiana 

funcionando como modelo de mulheres trabalhadoras, o que pode representar uma 

possível explicação para a entrada precoce no mundo do trabalho; os interesses que se 

expressam na curiosidade pelo funcionamento das coisas e na intenção de desenvolver 

projetos; os momentos de decisão influenciados pelas experiências de trabalho, pela 

identificação de habilidades a partir da experiência laboral e pela cobrança familiar de 

ascensão social, via formação extensiva, como superação da condição familiar; as 

estratégias utilizadas durante a trajetória profissional de associação entre trabalho e 

formação pelo reconhecimento e aquisição de habilidades e a tentativa de 
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aproximação/adequação entre a formação e as habilidades; as possibilidades descartadas 

como estratégias alternativas de formação (curso técnico) e testagem de hipóteses, tais 

possibilidades não se efetuaram pelo sentimento de emergência de fazer a escolha 

profissional.  

 O momento atual de Letícia demonstra um recuo a condições anteriores à entrada 

na universidade e um retorno a um estado de confusão, há uma retomada de estratégias 

descartadas anteriormente como tentativa de solução testando hipóteses e buscando 

formações complementares a fim de resolver sua situação. O trabalho tem funcionado 

para ela como uma estruturação do lugar social e a rotina tem função organizadora, 

talvez um efeito psicológico do desemprego, nesse sentido obter um emprego diminuiria 

a ansiedade de não ter nenhuma ocupação, o que demonstra o fator benigno do 

trabalho. A imagem feminina da tia serve como um espelho de si, do qual Letícia não está 

consciente e a leva a colocá-la no lugar de castradora de seus interesses.  

  

ANA PAULA (52) – trajetória educacional; figuras marcantes; gênero ligado à trajetória 

educacional não formal (pai); gênero ligado à vida cotidiana (mãe); diferença de gênero; 

mudança de rota trajetória educacional e trajetória social (mudança de país); aspecto 

formativo pré-profissional (língua estrangeira [inglês]); início trajetória profissional; 

trajetória formativa; influência de gênero na formação (família, papel feminino [mãe]); 

escolha da carreira universitária (mecanismo de escolha); influência de gênero trajetória 

formativa e trajetória profissional (família, papel feminino [mãe]); saída de emprego 

formal; marca de gênero na trajetória profissional (família, papel feminino [mãe]); 

retorno mercado de trabalho formal; aprimoramento formativo; estratégia para mudança 

de carreira (sem mudar contexto). 

 Ana Paula enunciou como marcantes a figura masculina (pai) e feminina (mãe) de 

forma diferenciada conferindo ao pai aspectos valorizados presentes na fase da infância 

como o afeto, a inteligência e os aspectos lúdicos ligados à alfabetização e outros 

conteúdos de aprendizado não formal. A mãe foi identificada como responsável pela 

função operativa da vida cotidiana sendo valorizados os aspectos práticos da vida 

concreta. Dessa maneira, seu pai exerceu influência apenas na infância e a influência da 

mãe se estendeu para a adolescência demonstrando uma espécie de ‘acordo’ de 

complementaridade entre as figuras parentais e a sobreposição da vida concreta sobre a 

idealização como uma dinastia feminina ligada ao real, ao acolhimento e ao modelo de 

mulheres trabalhadeiras. Nesse sentido, a mudança de país para os EUA foi influenciada 

pelos aspectos de aumento da possibilidade de realização na vida concreta como 

experiência internacional, ganhos em outra moeda e aprendizagem de outra língua 

(inglês), aspectos esses que possibilitaram a primeira experiência profissional no retorno 

ao país.  
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 Seu projeto profissional foi sendo desenvolvido dentro da realidade concreta, 

buscando aproximar sua capacitação às contingências da vida cotidiana. Num primeiro 

momento houve a busca pela continuidade dos estudos e pelo aprimoramento 

profissional e ainda pela formação técnica, aproveitando a atividade ocupacional e as 

capacidades adquiridas.  

 Alguns aspectos de gênero, como o casamento e a maternidade, marcaram a 

trajetória profissional de Ana Paula como inconstante e não linear. Tais aspectos, por 

vezes, interrompem sua trajetória de formação ou a retardaram, como o advento do 

casamento e o nascimento da primeira filha que a levou a interromper o ensino técnico 

ou o nascimento da segunda filha associado ao curso pré-vestibular e posterior entrada 

na universidade que a levaram a uma condição de estafa. Assim, Ana Paula combinou a 

persistência de seu projeto e a fragilidade como aspectos de uma carreira feminina de 

vida produtiva e reprodutiva produzida a partir de várias demandas em que a formação é 

hierarquizada sendo colocada em terceiro lugar, ao não conseguir conjugar a 

maternidade e vida profissional através de estrutura de suporte (cuidados maternais 

sendo exercidos por outras pessoas) que não é reconhecida pela sua função social. De 

maneira diferente, a trajetória profissional do marido foi narrada a partir de uma 

expectativa linear, o qual busca realizá-la sem a vivência de obrigações com a vida 

reprodutiva.  

 Os determinantes da trajetória profissional de Ana Paula estão ligados: à mudança 

de país na adolescência; ao casamento e ao nascimento da primeira filha que impactaram 

na formação – trancamento de curso, longo tempo sem estudo e escolha de curso 

universitário associada às necessidades da vida doméstica cotidiana;, à forma de trabalho 

– terceirizado, em casa e por produção; e, ao redirecionamento de sua carreira ligado às 

novas condições familiares que possibilitaram um novo ciclo de capacitação e mudança 

de estabelecimento. 

  As experiências potencialmente libertadoras demonstraram-se ruins como a 

viagem a outro país, marcada pela não realização dos objetivos e experiências 

traumáticas e a busca por auxílio nos cuidados maternais e a necessidade de assumir 

integralmente tal função. Ana Paula não cogitou em nenhum momento a solução dos 

problemas domésticos pelo seu marido, já que todas as soluções foram experimentadas 

como tarefa ou missão sua. A subsistência da casa, que também fica a seu cargo, e o 

desemprego experimentado por ambos, têm solução efetivada por ela para tal situação. 

Sua mudança para São Paulo provocou seu primeiro redirecionamento de carreira, sendo 

que este não foi planejado e foi experimentado como um acaso, o que denota a não 

percepção da mudança das condições. Esse redirecionamento foi marcado por uma 

menor responsabilidade familiar, já que essa passa a ser compartilhada com as filhas, e 

por uma vida profissional independente sendo influenciada mais pelo ambiente 
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profissional do que pelo ambiente familiar. Tal condição permitiu a ela o investimento 

num aprimoramento profissional contínuo e na ascensão na carreira profissional.  

KAREN (45) – influência de gênero trajetória educacional; gênero em processo de 

identificação; identidade de gênero; imagem do gênero; início trajetória formativa; crise 

trajetória formativa; abandono trajetória formativa; início trajetória profissional; 

retomada trajetória formativa (nova formação); gênero na trajetória social (família, papel 

masculino, imagem do gênero); impacto do gênero na trajetória profissional e trajetória 

social; transições (sem mudança de contexto); crise vocacional. 

 Karen iniciou sua narrativa abordando a infância e as questões de identificação e 

identidade masculina assumida neste período. Sua mãe, formada em Pedagogia, optou 

por deixar o trabalho para assumir vida doméstica por um período voltando a estudar 

após alguns anos (Psicologia) fato que foi criticado pela família estendida como abandono 

das tarefas de maternidade. A expectativa da família por um filho sexo masculino levou-a 

a assumir identidade masculina e identificando ter cabido a si esse papel pelas suas 

características pessoais de racionalidade e força física. Experimentou sua trajetória 

educacional como um momento de sobrevivência, trajetória essa que não pareceu 

exercer influência em sua escolha por curso de pedagogia no ensino superior, tal 

influência foi descrita como ligada à tia distante geograficamente e não à mãe (pedagoga) 

como figura feminina.  

 A família apresentou-se como aspecto central na sua trajetória, pela necessidade 

de manter proximidade com a família e buscar integração constante da mesma. Assumiu 

identidade masculina como forma de equilíbrio familiar, abandonou o primeiro curso de 

formação (pedagogia) por causa de distanciamento com a família provocado pelo curso e 

assumiu novamente o papel masculino: “eu tinha assumido o homem da casa” (sic) como 

forma de manutenção da unidade familiar e dos papéis masculinos e femininos em 

equilíbrio. Talvez não por acaso, Karen foi a primeira participante a destacar aspectos de 

gênero durante as reuniões do ateliê. A retomada da trajetória de formação foi decidida 

como forma de capacitar a nova função familiar assumida. A partir dessa nova função a 

trajetória de formação foi combinada com uma trajetória profissional que se caracterizou 

por novos ciclos de profissionalização e pela angústia de sobrevivência, tomando para si a 

necessidade de sustentação financeira familiar, dessa maneira buscou a segurança das 

vantagens do trabalho formal como fonte de renda.  

 Sua trajetória profissional foi percebida como marcadamente masculina o que 

levou à crise atual em que procura descolar de si as responsabilidades vistas como 

masculinas de provedora e organizadora familiar, compartilhando com outros elementos 

familiares a responsabilidade por tais aspectos, essa nova condição tem permitido maior 

liberdade para assumir projetos pessoais.   Os papéis de gênero descritos por Karen são 

estereotipados e funcionam como lugares vagos com enredos produzidos pelo senso 
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comum e não construídos pela vida cotidiana, tais lugares parecem à espera de atores 

que assumam tais vagas e desempenhem esses enredos.  

 Por fim foi proposta a escrita da primeira narrativa autobiográfica realizada fora 

do grupo a qual deveria ser trazida no encontro seguinte: 

 

c) (tarefa para casa) 2ª NARRATIVA AUTOBIOGRÁFICA (escrita): 

  a partir do esboço feito na atividade da 1ª narrativa autobiográfica 

  (obs: trazer para próxima sessão rascunho e texto autobiográfico) 

 

 

 

6.1.4 – 4º Encontro: socialização da narrativa autobiográfica 

 

 Neste quarto encontro foram feitas as apresentações das narrativas ao coletivo do 

grupo que teve a incumbência de colocar questões (não interpretativas) sobre a narrativa, 

visando elucidá-la. Foi eleita uma escritora (terceira) membro do grupo para que tomasse 

nota da narrativa e das intervenções do grupo. O texto dessa escritora deveria ser em 

primeira pessoa e representante da autobiografia narrada pelo autor. Posteriormente, 

fora do ateliê, cada autora ficou incumbida de produzir a redação definitiva da sua 

autobiografia a partir do roteiro proposto pela escritora. 

 A apresentação das narrativas escritas iniciou com uma metanarrativa (contaram 

como foi o ato de produzir narrativas), o que demonstrou o valor reflexivo da produção 

da narrativa escrita. Os elementos presentes nas metanarrativas de cada participante são 

apresentados abaixo: 

ANA PAULA (52) – autoavaliação (comportamento); interação no ateliê (incorporação de 

conteúdos de narrativas de outras participantes); reflexão sobre gênero e papéis sociais 

(família, papel feminino, provedora); gênero (mudança de papel, imagem do gênero); 

competências percebidas. 

LETÍCIA (22) – competências percebidas; processo de escolha (pragmático; influência de 

condições concretas; autoavaliação). 

KAREN (45) – avaliação da trajetória social (aspectos profissionais positivos, balanço); 

gênero e papéis sociais; gênero reflexão crítica (diversidade; busca por simetria; 

autoavaliação).    

 As metanarrativas contaram com o resgate de elementos das narrativas orais 

produzidas na reunião anterior. Os elementos acima descritos, presentes nas falas das 

participantes, demonstram como cada participante utilizou o ateliê biográfico para sua 

reflexão sobre sua trajetória profissional.  Enquanto Ana Paula utilizou o discurso das 
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outras participantes para comparar ao seu e produzir uma avaliação de sua narrativa, 

Letícia manteve o movimento de defesa e de busca do apoio grupal descrevendo sua 

situação atual (de escolha), contudo conseguiu integrar parcialmente seu discurso ao das 

demais participantes relacionando sua condição atual à temática dos papéis assumidos. 

Karen optou por uma atitude reflexiva sobre sua participação no processo de orientação 

profissional, percebendo mudanças na sua postura atual de identificar aspectos positivos 

de sua trajetória, antes descrita apenas pela via dos aspectos negativos. A temática sobre 

os papéis assumidos tornou-se o eixo central dessa discussão inicial e foi teorizado o 

papel assumido, percebido pelas três participantes, de provedoras e organizadoras do 

grupo familiar como prejudicial ao desenvolvimento de suas carreiras profissionais de 

forma independente ao terem associadas a si pessoas que dependem das performances 

nos papéis assumidos pelas participantes. Todas apontaram que a tarefa de produzir 

narrativas contribuiu para identificar tais aspectos e poder tomar uma posição perante 

eles.  

 Após este período de metanarrativas, iniciou-se o período das narrativas escritas. 

Tabela 6 – Elementos da narrativa de LETÍCIA (escriba Karen): 

Elementos extraídos Aspectos relacionados 

Infância Atividades  

Interesses 

Adolescência Educação formal 

Aquisição de competências 

Início de Trajetória Profissional Idade precoce (12 anos) 

Capacitação Profissional Cursos 

Projetos 

Responsabilidades  

Processo de Escolha Informação profissional 

Autoconhecimento  

Decisão pragmática 

Crise Vocacional Incompatibilidade entre interesse e 

característica da carreira universitária 

Reavaliação pragmática (possibilidade de 

mudança) 

Avaliação carreira universitária 

Autoavaliação 

Influência Familiar em Trajetória Educacional Ascensão social 

Imagem para os outros Forma identitária 

Conflito Interesse/Formação Prazer pessoal 

Função social 

Interesse Profissional Levantamento de interesses 

Avaliação de Possibilidades Profissionais  

Avaliação de Interesses Pessoais 

Possibilidade profissionais 

 

 Letícia adotou um percurso linear em sua narrativa iniciando pela sua infância e 

chegando até o momento atual. A infância foi descrita como um período de liberdade e 
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não responsabilidade em que podia realizar seus interesses. Já a adolescência foi descrita 

como um período de obrigações tanto na trajetória educativa quanto pelo início da 

trajetória profissional, que foram identificadas como prejudiciais à suas escolhas no 

passado. Letícia buscou um retorno ao passado como solução mágica de sua situação 

atual, idealizando possíveis trajetórias diversas diante de decisões alternativas às que 

foram tomadas. Em sua narrativa tentou demonstrar as dificuldades decorrentes de suas 

decisões e das consequências das mesmas como o acúmulo de tarefas em várias frentes 

distintas, dificultando a criação de oportunidades de reflexão sobre seus projetos futuros, 

assim foi buscando soluções práticas às situações emergenciais que foram aparecendo 

tentando juntar as atividades que desenvolvia com as capacidades que percebia em si a 

fim de solucionar a situação presente que se impunha na iminência de decidir direções a 

serem tomadas sendo, dessa maneira, decisões pouco reflexivas. A identificação de seu 

interesse por desenvolver projetos e a decisão por cursar licenciatura, que está associada 

à atividade de docência, para adequar sua formação a atividade que já desenvolvia em 

ensino, demonstra suas estratégias de escolha.  

 Sua trajetória de formação é marcada pela tentativa constante de ajustar a 

carreira universitária cursada aos interesses, buscando nessa alguns aspectos que se 

assemelhassem a atividade ocupacional pretendida. Assim, sua escolha não foi 

problematizada, mas antes adaptada e ajustada às condições que se apresentaram 

perdurando a problemática da escolha ao longo do processo formativo.  

 Durante a socialização Letícia promoveu uma avaliação de si e identificou sua 

situação presente como busca pela satisfação no trabalho que não está associado ao 

conhecimento teórico desenvolvido em sua formação, mas à maneira de desenvolver sua 

ocupação através de produção de projetos, organização e coordenação de atividades e 

desenvolvimento de trabalho com pessoas.  

Tabela 7 – Elementos da narrativa de KAREN (escriba Ana Paula): 

Elementos extraídos Aspectos relacionados 

Infância Família 

Gênero e socialização (masculina) 

Comportamento intra familiar 

Comportamento extra familiar 

Vocacional (interesse) 

Adolescência Socialização secundária 

Avaliação socialização 

Reflexão sobre impacto socialização 

Início Trajetória de Formação  Entrada universidade 

Crise Vocacional Valores família nuclear 

Valores família ampliada 

Dificuldade de socialização durante formação 

Isolamento  

Trajetória Profissional pré Formação Avaliação  

Crise financeira familiar 

Processo de Escolha Pragmático  
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Identidade Forma identitária (provedora) 

Trajetória Profissional pós Formação Construção identidade profissional 

Capacitação Profissional Intra ambiente profissional 

Extra ambiente profissional 

Transição Sem mudança de contexto 

Avaliação de Transição Trajetória social 

Trajetória profissional 

Crise Profissional Saúde mental 

Transição  Imigração  

Crise Profissional Aspectos econômicos (crise mundial) 

Crise Transicional Forma identitária (responsabilidade) 

Identidade Estratégia identitária 

Dissonância Vocacional  

Gênero (vida profissional/vida doméstica) 

Imagem do gênero 

Autoavaliação Vida afetiva 

Tomada de Posição Vida afetiva 

 

 A narrativa de Karen teve como característica ser bastante analítica, pois em todo 

o momento foi narrando e produzindo avaliações sobre o que narrava. Ao iniciar pela 

infância apontou para a mudança de sua identidade de gênero como um fator 

preponderante nesse período. Percebeu sua mudança de comportamento durante sua 

adolescência período em que se tornou mais sociável e analisou sua crise durante a 

primeira formação como associada a um conflito de valores entre os da família nuclear, 

dos parentes próximos e os do ambiente universitário. O distanciamento da família 

nuclear foi o disparador desse conflito.  

 O início da trajetória profissional foi narrada como uma experiência sem 

responsabilidades associada a não necessidade de tomar para si o papel de provedora 

familiar, papel desempenhado por seu pai. O divórcio entre pai e mãe e o desemprego do 

pai, produziram a necessidade prática de assumir as funções de provedora e 

consequentemente o aumento de responsabilidade. Identificou em si a responsabilidade 

de obter sucesso e dessa maneira proporcionar a realização dos projetos de membros de 

sua família, responsabilidade essa rejeitada no atual momento de sua vida e 

transformada como aspecto estruturante de seus projetos profissionais futuros. Sua 

trajetória profissional foi marcada por transições associadas com a natureza e a busca 

pela satisfação no trabalho. A ascensão profissional foi identificada como uma dificuldade 

à realização profissional (imaginada como lugar idealizado atingido). Os aspectos de 

gênero foram avaliados como presentes na trajetória profissional e nas decisões tomadas 

diante das opções de trabalho produtivo (executiva) ou reprodutivo (dona de casa) 

existentes para si.  
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Tabela 8 – Elementos da narrativa de ANA PAULA (escriba Karen): 

Elementos extraídos Aspectos relacionados 

Trajetória Educacional Gênero (trajetória educacional/acadêmica [pai]) 

Gênero (trajetória educacional/cotidiano [mãe]) 

Mudança de Rota Trajetória Social Mudança de país 

Dicotomia de gênero nos interesses familiares 

(pai/estudo; mãe/renda) 

Decisão sobre Mudança de Rota Saúde (pai) 

Situação financeira familiar 

Oportunidade de trabalho/estudo 

Reflexão sobre Mudança de Rota Valor da mudança de rota nas trajetórias 

profissionais 

Início Trajetória Profissional Idade 

Atividade (3º setor) 

Início Trajetória de Formação Formação técnica 

Influência de Gênero sobre Trajetórias 

Profissional e de Formação 

Maternidade 

Família 

Cuidados maternais 

Imagem do gênero 

Interações entre Retomada Trajetória de 

Formação, Trajetória Profissional e 

Gênero 

Trabalho em casa 

Cuidados maternais 

Ensino superior 

Influência Interação/Gênero sobre 

Trajetória Social 

Trajetória de formação marido 

Trajetória profissional marido 

Crise profissional marido 

Crise vocacional marido 

Gênero e Papel Social Forma Identitária (provedora) 

Imagem do gênero 

Transição  Imigração 

Transformação condições concretas 

Capacitação Profissional Pós graduação 

Crise Profissional Relação equipe de trabalho 

Ruptura cuidados maternais 

Capacitação e Transição Pós graduação 

Mudança de país 

Sem mudança de contexto 

Crise Profissional Saúde mental 

Reflexão sobre Crise Profissional Relação equipe de trabalho 

Avaliação Situação Profissional Balanço da carreira 

Relação equipe de trabalho 

Influência situação familiar 

Influência formação filha 

Imagem de Si Forma identitária (provedora) 

Estratégia Vocacional Balanço interesses 

Busca de recursos para tomada de decisão 

 

 A narrativa de Ana Paula foi organizada em ciclos de capacitação e 

desenvolvimento de atividade laboral. Sua infância foi apresentada como período de 

valorização do estudo e das habilidades intelectuais atribuído à figura paterna e 

reconhecimento da atitude operacional da figura materna. Na comparação entre as 
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figuras paterna e materna, à primeira foi associada à fragilidade e à figura materna força 

presente na organização do cotidiano a qual assume o lugar de influência em sua decisões 

na adolescência traduzida numa linhagem feminina tomada como modelo expressada 

pela sua mudança de país a fim de adquirir novas capacitações como domínio de língua 

inglesa e ganhos financeiros. Durante esse período desenvolveu como estratégia 

operacional, perceber objetivos secundários e aproveitar as oportunidades para sua 

realização quando as condições para atingir o objetivo principal demonstrassem-se 

desfavoráveis, o que foi afirmado como  aspecto que marcou sua vida profissional.  

 Na volta ao Brasil, ocorreu o desenvolvimento de atividade laboral inicial e o 

estabelecimento de novo ciclo de capacitação via curso técnico e entrada no ensino 

superior. Esse ciclo estendeu-se por vários anos devido a determinantes como o 

casamento e a maternidade. Durante esse período ocorreu uma transição para ocupar o 

lugar de provedora da família e assumir o papel central de base e suporte financeiro para 

a realização dos projetos dos outros membros da família (marido e filhas). Assim, sua 

atividade ocupacional foi sendo adaptada às condições necessárias para a manutenção de 

tal função e apresentava angústia pela possibilidade de não conseguir cumprir papel 

designado e assumido por ela, o que a levou a crise de saúde. Aparentemente a imagem 

feminina de fortaleza e de assunção das atividades operacionais da vida concreta 

tomadas das figuras femininas como modelo, foram reproduzidas na sua vida cotidiana. 

Nesse sentido, a figura masculina do marido foi identificada como frágil e necessitada de 

suporte, valorizando outros aspectos como os interesses pessoais, a criatividade e a 

inteligência idealizados e, portanto, segregados dessa vida cotidiana. Durante esse ciclo 

tomou a sustentação dos projetos pessoais dos outros integrantes da família como seu 

projeto pessoal e, somente após a garantia de realização parcial dos projetos alheios, 

colocou a si mesma como meta para sua atuação, o que possibilitou sua ascensão 

profissional e o desenvolvimento de novas atividades profissionais iniciando novo ciclo de 

capacitação.  

 Nesse novo ciclo de capacitação, já ocupava a figura central na organização 

familiar e seus projetos profissionais passaram a ter relevância fundamental na 

manutenção e sustentabilidade da família. A vida profissional mais intensa levou-a 

também a crises cíclicas na carreira que culminaram com o momento atual de tentativa 

de redirecionamento profissional. Tais crises foram associadas por ela com a postura 
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profissional dela em comparação com os interesses de outros profissionais da 

organização, nesse sentido, Ana Paula faz uma avaliação positiva de si em detrimento do 

comportamento dos outros, demonstrando uma imagem idealizada de si ligada à 

perfeição e destrutiva dos outros.  

 Atualmente sua imagem de provedora e de figura central na organização familiar é 

questionada por ela, mas é reafirmada pelos outros membros da família como aspectos 

de sua identidade.  Projeta para o futuro a possibilidade de diminuir sua responsabilidade 

de lugar central na organização familiar e retomar projetos pessoais idealizados deixados 

na periferia de seu cotidiano composto por atividades de suporte e base dos projetos de 

outros membros da família.  

  

 

  

6.2 – 2º Grupo de Ateliê Biográfico – trajetória profissional e gênero 

 

 

6.2.1 – 1º Encontro: Apresentação, informação sobre o grupo e contrato de trabalho 

 

  O primeiro encontro realizado pelo grupo teve a finalidade de informar 

sobre o grupo, produzir o contrato de trabalho e iniciar as atividades. As atividades 

realizadas foram de: informações sobre o procedimento; objetivos do ateliê e dispositivos 

colocados em prática; elaboração e ratificação do contrato; e, apresentação das 

integrantes do grupo. Foram explicadas as regras de ‘segurança’ como: a discrição e 

reserva; a possibilidade de desenvolvimento de projeto futuro; a intenção 

autoformadora; a necessidade (e possibilidade) de engajamento e o caráter social do 

ateliê (a relação “consigo própria” e com as outras como relação de trabalho). 

 A primeira atividade sugerida foi de apresentação das participantes e dos motivos 

que as levaram a procurar um processo de orientação profissional. Essa apresentação era 

livre cabendo a elas escolherem quais aspectos considerassem mais relevantes na sua 

apresentação. A forma de apresentação adotada por duas das participantes foi de 

descrição das características de identidade como formação, profissão, local em que 

trabalha, atividades que desenvolve e continuidade da formação. Uma das participantes 
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optou por desenvolver sua apresentação em formato de narrativa de sua trajetória 

profissional pré-formação, formativa e de mudança profissional. Esta participante 

também utilizou o momento da narrativa na apresentação para promover breve reflexão 

sobre sua trajetória profissional. Na tabela 9 são apresentadas as características de 

identidade descrita por duas participantes e os tipos de trajetórias narradas por uma das 

participantes. 

 As participantes Neusa e Larissa optaram por uma apresentação descritiva de suas 

características pessoais como local e tempo de trabalho, formação e atividades que 

desenvolvem na atualidade. A participante Valéria optou por produzir uma breve 

narrativa sobre suas trajetórias de formação e profissional na qual identifica algumas 

transições que provocaram interrupções e retomadas da formação em cursos 

universitários distintos. Sua narrativa iniciou-se pela primeira formação interrompida por 

atividade profissional que passou a desenvolver (comissária de bordo) e citou atividades 

laborais que já exerceu como tradução e interpretação e ressaltou sua entrada no mundo 

do trabalho de forma precoce por interesse próprio. Terminou com a descrição de sua 

ocupação atual, local de trabalho e função dentro da empresa.  

 Houve a exploração das apresentações inicialmente feitas na tentativa de 

esclarecimento de aspectos informados como local de formação universitária, motivos de 

interrupção da formação, retomada da formação universitária em outro curso e local de 

extensão da formação, porém as apresentações demonstraram-se descritivas e poucas 

histórias foram contadas. 

 

Tabela 9: Aspectos das trajetórias narradas na atividade de apresentação 

Nome Aspectos Descritos pelas Participantes 

NEUSA (26) a) formação (curso universitário; data de conclusão) 

b) trabalho (empresa em que trabalha; forma de ingresso; forma de 

contratação; tempo de contratação; cargo/função) 

c) origem (local de nascimento) 

LARISSA (24) a) formação (curso universitário; data de conclusão; 

continuada/pós graduação) 

b) trabalho (empresa em que trabalha; forma de ingresso; forma de 

contratação; tempo de contratação; cargo/função) 

Nome Aspectos da Trajetória Narrada 

(na ordem que aparecem na narrativa) 

VALÉRIA (30) a) formativa 

b) transição formativa para profissional (ruptura) 

c) profissional 

d) transição profissional para formativa (ruptura) 
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e) formativa 

f) profissional 

 

 Quanto aos motivos apresentados para busca por orientação profissional foi 

colocadas as necessidade de: direcionamento pós-formação; crise profissional; tomada de 

decisão; formação continuada. O grupo foi identificado como um possível espaço de 

reflexão no projeto para a trajetória futura que converge com interesses de pensar 

possibilidade de atuação profissional. As integrantes tinham como característica comum o 

fato de serem recém-formadas na profissão e estarem num momento de entrada no 

mercado de trabalho relativo à carreira pretendida, assim buscaram a orientação 

profissional como forma de encontrar possibilidades de atuação e poderem pensar seus 

projetos profissionais futuros que se mostraram ainda na fase de exploração das 

possibilidades, escolha e planejamento.  

 

 Na tabela 10, são apresentados os motivos ligados a cada participante.  

 

Tabela 10: Motivos apresentados para busca por Orientação Profissional 

Nome Motivos de busca por Orientação Profissional 

NEUSA (26) a) direcionamento pós-formação 

b) crise profissional 

c) formação continuada 

LARISSA (24) a) direcionamento pós-formação 

b) crise profissional 

VALÉRIA (30) a) crise profissional 

b) direcionamento pós-formação 

c) projeto profissional 

c) projeto pessoal 

 

 Devido ao modelo de apresentação escolhido pela maioria das participantes - 

descrição de características de identidade - e pela narrativa breve de uma das 

participantes, não houve comparação nem discussão sobre a apresentação (apesar da 

indução do coordenador do grupo) e a observação feita levou a alguns aspectos 

agrupados e descritos na tabela abaixo: 
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 Tabela 11: Aspectos dos elementos agrupados retirados das apresentações 

Nome Elementos Agrupados 

NEUSA (26) a) Contexto da crise profissional 

    - aspectos do trabalho (tipo de trabalho; ritmo do trabalho) 

b) Contexto da crise vocacional 

     - informação profissional 

     - interesse profissional 

LARISSA (26) b) Contexto da crise vocacional 

     - capacitação profissional 

     - reflexão sobre formação 

VALÉRIA (30)  

 

 

 

a) Contexto crise profissional 

    - aspectos do trabalho (tipo de trabalho; ritmo do trabalho) 

b) Contexto crise vocacional 

    - busca por autoconhecimento 

    - idade 

  

 Com relação ao contrato biográfico o ateliê foi descrito como: 

 

 atividade grupal; 

 múltiplo de 3 pessoas
47

; 

 organização do ateliê – tríades com: 1 narradora, 1 escriba (transcreve o que a outra diz) e 

1 “plateia” (para quem narram) com a função de uma “escuta produtiva”; 

 intenção autoformadora (permitir organizar um projeto) 

Foi sugerido também às participantes a produção de um diário reflexivo que visava criar um 

registro de suas observações, sensações e reflexões sobre as atividades desenvolvidas no ateliê. 

 

 

 Quanto às regras de funcionamento do grupo foram determinadas: número de 

cinco reuniões (com um momento futuro de balanço); a necessidade da condição de 

sigilo; a relação “consigo própria” (verdade, sinceridade) e a relação com a outra no grupo 

(escuta produtiva) que se constituiriam numa relação de trabalho (compromisso) 

estabelecendo-se um vínculo entre as participantes e condicionando a existência do 

encontro à presença das três participantes48.  

 

 

 

 
                                                         
47

 O grupo também foi de apenas 3 pessoas. 
48 Uma das participantes teve um grave problema de saúde durante os encontros e, dessa maneira, dois 
encontros foram adiados e remarcados com a anuência das outras participantes, o que gerou um problema 
no agendamento de novas datas devido às agendas pessoais das participantes associado a feriados 
nacionais coincidentes com o único dia da semana possível (sábados). 
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6.2.2 – 2º Encontro: preparação para 1ª narrativa autobiográfica 

 

 O segundo encontro visou preparar o grupo para a 1ª narrativa autobiográfica 

realizando uma atividade de autoconhecimento denominada de “Mandala”. Tal atividade 

consiste em entregar uma folha de papel com o desenho de um hexágono (anexo 1) com 

as seguintes instruções: 

 

1) Na figura dada localizar onde vocês se encontram e as coisas/pessoas com relação a você. 

2) O que considera importante? 

3) Ao terminarem haverá socialização do trabalho desenvolvido. 

 

 Após o término dos trabalhos foi feito um inquérito com relação à atividade: 

a) que lugar você ocupa? 

b) quais aspectos que mais apareceram? 

c) que lugar esses aspectos ocupam com relação a vocês? 

d) o que é avaliado como bom/satisfatório e o que é necessário melhorar? 

e) o que faz no presente que contribui na relação satisfatória? 

f) existe algo que não está fazendo, mas que poderia começar a fazer? 

 

 As produções feitas pelas participantes foram predominantemente em linguagem 

verbal com alguns elementos gráficos. Serão apresentadas as descrições que as próprias 

autoras fazem de suas produções ao apresentarem para o grupo de orientação: 

LARISSA (24) – (restringe-se aos limites da “mandala”) 

Descrição: descreveu um caminho (periférico interno à “mandala”) com pessoas as quais 

recorre (pais, irmão, amigos, namorado, tios e primos), destacou atividades de formação 

continuada que realiza (psicopedagogia) e área de interesse (psicologia escolar). Localiza-

se dentro da cena “rodeada” pelos elementos inseridos. 

 Larissa produz em seu hexágono o que denominou ser “um caminho” (sic) que 

aponta a trajetória percorrida e a posição em que chegou dessa trajetória. Destacou 

como relevantes o curso universitário e, em torno de si e mais próximo deste caminho, 

colocou aspectos associados à trajetória de formação como colegas, amigos e cursos de 

especialização. Também próximo a si, mas não associados diretamente ao caminho, 

foram colocados a família e o trabalho demonstrando uma atenção acentuada na 

extensão de sua formação. Dentre os elementos dispostos no hexágono elegeu as figuras 

parentais e o parceiro afetivo como elementos importantes na trajetória passada e 

constante de seus projetos futuros. No caminho futuro a ser trilhado, são previstos 

momentos de dúvidas, trazendo a noção de que a atual condição poderá se repetir.  
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NEUSA (26) – (restringe-se aos limites da “mandala”) 

Descrição: colocou-se no centro e apontaram os interesses pessoais, o trabalho e a 

profissão como fonte de desenvolvimento pessoal, indicou movimento no campo 

profissional, apresentou projetos pessoais ligado à família nuclear e indicou projetos 

futuros de constituição de família (marido e filhos). 

 Neusa representou a partir da atividade sugerida o que considera seus “sonhos e 

vontades” (sic) e o que pensa sobre os conceitos de trabalho, profissão, família e a paz 

como conceito universal. Sua produção denota aspectos afetivos presentes em projetos 

futuros expressos pelos seus desejos, esses aspectos foram pouco problematizados e/ou 

refletidos visto que deseja de maneira ambígua a não estabilização profissional 

(percebida como imobilizante), mas busca uma vida cotidiana estável em termos 

financeiros. Seus projetos futuros visam manter laços afetivos tanto com a família nuclear 

quanto com amigos e apontam para a constituição de sua própria família. Suas aspirações 

mostraram-se permeadas por valores religiosos cristão ligados aos conceitos de 

fraternidade (ajuda ao próximo). Sua produção denotou projetos elaborados em termos 

apenas de ideias gerais e pouco estruturados ou ao menos problematizados, expressam-

se como aspectos difusos de seus desejos.  

 

 

VALÉRIA (30) – (extrapola os limites da “mandala”) 

 

Descrição: desenhou-se num dos vértices do hexágono, produziu caminho atual (externo 

ao hexágono) o qual demonstra – os planos e a sua crise, localizado no meio da 

“mandala” o movimento que produz o percurso em torno da “mandala” e finaliza um 

ciclo. 

 Valéria procurou representar em sua produção um ciclo que descrevesse sua 

trajetória até o momento atual e seus projetos futuros. Iniciou localizando num dos 

vértices do hexágono suas experiências pessoais e profissionais como início deste ciclo, 

sua história de vida, educação e os valores. Descreveu nessa trajetória um momento de 

expectativa, tranquilidade em que se permitia arriscar e experimentar representando um 

procedimento comum nas suas experiências profissionais e pessoais. Posteriormente 

identificou em sua trajetória um período de frustração que produziu um momento de 

reflexão, uma tomada de posição e atitude. Projetou para o futuro a presença de sua 

família e amigos e como meta atingir estabilidade e equilíbrio.  Representou o movimento 

como um valor essencial o que reforça a experimentação e risco como ferramenta 

utilizada. Sua estratégia para tomada de decisão tem seguido esse procedimento e 
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demonstrou estar atualmente num momento de exploração e aumento de possibilidades 

mesmo fora da sua formação como forma de buscar o equilíbrio e estabilidade desejadas 

ao final do ciclo. 

 Na discussão da atividade as participantes foram convidadas a avaliar suas 

próprias produções que se expressaram da seguinte maneira: 

LARISSA (24) – busca assertividade e não quer experimentação. 

NEUSA (26) – busca segurança; percebe dependência da família. 

VALÉRIA (30) – busca orientação e necessidade de encontrar meta; sente-se capaz de 

produzir movimento. 

 Em geral todas demonstraram interesse em buscar produzir projetos que incluam 

figuras afetivas próximas vinculando o encaminhamento desses projetos à presença 

dessas pessoas, o que denota uma tentativa de solução mágica no futuro das perdas 

causadas pelas escolhas e tomadas de decisão.  

 Foi introduzida também durante o inquérito uma consigna de gênero: 

 

“Ser mulher influi (facilita/dificulta) na sua trajetória profissional?” 

 

 Sobre essa questão as participantes não demonstraram perceberem dificuldades 

relativas a gênero em suas trajetórias pessoais. Desenvolveram a discussão pela 

abordagem das representações sociais da profissão na qual identificaram diferenças no 

campo profissional com relação a maior ou menor presença de mulheres em algumas 

profissões e o maior número de mulheres em sua própria profissão (Psicologia). 

Adotaram um discurso de oposição às diferenças nos direitos de homens e mulheres e 

acreditam na igualdade de expressão de desejos entre ambos.   

 Uma das participantes manifestou uma diferença entre homens e mulheres - não 

ligada à profissão - (no julgamento da participante) sobre o aspecto de constituição de 

família e maternidade, no entanto apontou para a necessidade de ter definida uma 

identidade profissional antes de buscar a maternidade. Mostraram-se focadas no 

desenvolvimento da carreira profissional particular e não demonstram ser o gênero uma 

variante nesse desenvolvimento. Apresentam uma preocupação com a imagem social da 

carreira e assumiram sua participação e responsabilidade neste aspecto.  
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 Quando alertadas sobre a forma como abordaram a consigna tentaram produzir 

reflexão sobre a sua produção e as possíveis diferenças de desenvolvimento da atividade 

proposta ligada à diferença entre o gênero masculino e feminino de forma teórica, o que 

provocou o distanciamento da discussão de suas trajetórias pessoais. Apenas Valéria fez 

um movimento comparativo entre a sua trajetória e de figuras masculinas próximas como 

seu pai e seu marido, no entanto, tal comparação também se estabeleceu no plano 

teórico e analítico do tema. Os aspectos teóricos levantados foram ligados aos tipos de 

cobrança diferenciados entre homens e mulheres, a não diferenciação entre homens e 

mulheres e à forma de construção de projetos para homens e mulheres classificados para 

os primeiros como autônomos e das mulheres como dependentes. Durante a discussão 

tais conceitos sobre a qualificação dos projetos femininos e masculinos avançou para a 

noção de ‘compartilhados’ e ‘individuais’.  

 

 

6.2.3 – 3º Encontro: produção da 1ª narrativa autobiográfica 

 

 O terceiro encontro visou a produção da primeira narrativa autobiográfica em 

forma oral e que serviria de “rascunho” para a narrativa escrita. Ela foi composta a partir 

de eixos de narratividade descritos abaixo: 

 

Atividade – “ESQUELETO DA AUTOBIOGRAFIA” 

 a) “Produção da 1ª narrativa autobiográfica” (aproximadamente 2 páginas): 

  “RASCUNHO” (a ser comunicado oralmente na própria sessão) 

  Eixos para produção do Rascunho: 

  - percurso educativo =  

 figuras marcantes (pais, amigos, pares ...) 

 etapas (positivas/negativas) e eventos (positivos/negativos): 

  educação “doméstica”; 

  educação escolar; 

  educação paraescolar; 

  educação experiencial. 

  - reconstrução do percurso profissional 

 primeiras experiências de trabalho; 
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 influências nas decisões profissionais (pessoas, eventos ...) 

 

 Após a produção do “rascunho” foi pedido às participantes que contassem as 

estórias produzidas: 

 

 b) “Contar” as histórias produzidas
49

: 

  - narrativa da história produzida pela autora para o grupo; 

  - questionamento pelo grupo sobre a narrativa (curiosidades/esclarecimentos); 

  

 Anterior à produção das narrativas foi organizada uma discussão retomando 

aspectos considerados relevantes pelas participantes no encontro anterior. Os aspectos 

abordados foram em torno de uma avaliação da postura pessoal atual com relação ao 

projeto profissional e expectativa quanto à próxima atividade. Valéria apontou para 

tomada de atitude a partir de estratégia comumente utilizada baseada no risco e 

experimentação buscando iniciar novo ciclo de capacitação.  

 A discussão organizou-se em torno da análise do mercado de trabalho e da 

necessidade de adaptação a esse mercado, o que provocou o distanciamento de aspectos 

pessoais presentes nas trajetórias pessoais e profissionais, a temática de gênero não foi 

retomada nem fez parte da avaliação sobre o encontro anterior.  

 O conteúdo das narrativas orais foi organizado em grupos de elementos de acordo 

com sua semelhança. Nesses grupos, durante as discussões, eram destacados os 

elementos associados a gênero que decorriam do discurso das participantes. A seguir será 

feita apresentação dos elementos na ordem em que aparecem nas narrativas e os 

aspectos associados a gênero destacados com a consequente discussão: 

NEUSA (26) – origem (local de nascimento); trajetória educacional (entrada na 

escola/transição escola privada-escola pública); migração geográfica; trajetória 

educacional; início da trajetória profissional associada à trajetória educacional (curso 

técnico/estágio/desemprego); trajetória profissional (início; transições; estágio atrelado a 

trajetória formativa); interesse profissional durante formação (tipo de empresa). 

 A narrativa produzida por Neusa focou prioritariamente na sua busca pela sua 

entrada no mercado de trabalho. A atividade foi realizada por ela como tarefa a ser 

cumprida, expressa por uma narrativa linear e descritiva. Não foi utilizada como 

possibilidade de reflexão a qual apenas aconteceu mediante o inquérito do coordenador. 

                                                         
49 Utiliza-se o termo contar e não ler as histórias produzidas, pois as participantes não devem ficar presas ao 
texto que serviu apenas para, num primeiro momento, organizarem sua narrativa. Assim contar um história 
permite inserções e modificações naquilo que foi estruturado de forma escrita, digressões e reflexões 
complementando qualitativamente as narrativas. 
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 Aspectos de Gênero destacados (pelo coordenador do grupo): 

Migração geográfica associada à figura do pai 

- papel do pai na constituição familiar (provedor) 

Ocultação da figura da mãe 

- papel da mãe na constituição familiar (cuidado dos filhos) 

Percepção de oportunidades laborais 

- tipo de emprego procurado (recepcionista/telemarketing)50 

 As questões levantadas pelo coordenador não provocaram a reflexão e análise dos 

conteúdos narrados. A narrativa limitou-se a uma descrição dos aspectos de gênero 

levantados, o que demonstra pouca percepção de tais aspectos em sua trajetória.  

VALÉRIA (30) – trajetória educacional (distinção de gênero papel masculino 

[provedor]/papel feminino[cotidiano]); migrações geográficas; início trajetória formativa 

(entrada curso superior); transição (processo de orientação profissional); trajetória 

profissional (início/transições/modelos de identificação profissional); identificação ligada 

a gênero (pai/trajetória profissionais, tia/trajetória social [mãe, migrante,egressa 

educação, retomada trajetória formativa]); reflexão sobre possibilidades atuais (ciclo de 

vida/idade); autoavaliação (condição atual); crise vocacional (reconhecimento de 

competência/ciclo de vida/idade).  

 A narrativa de Valéria apresentou aspectos relativos a gênero através das 

trajetórias das figuras parentais relevantes na sua história de vida. Contudo, os aspectos 

presentes nessas trajetórias não foram percebidos por ela. Esses aspectos estavam 

associados à figura do pai que ocupa uma posição distanciada e idealizada e à figura da 

mãe associada ao cotidiano e às decisões pertinentes à realidade concreta. O histórico de 

mudanças narrado criou as condições para o estabelecimento de estratégia adaptativa de 

experimentação e risco utilizada até o momento atual. Também foram associadas aos 

aspectos de gênero, as figuras reconhecidas por ela como influentes em suas escolhas 

profissionais, porém as trajetórias dessas figuras (pai e tia materna) foram identificadas 

como semelhantes apesar dos aspectos valorizados em cada uma estarem ligados a uma 

idealização (herói) da figura paterna e à retomada de trajetória profissional após período 

de maternidade pela tia.  

 Valéria busca formas mágicas de solução e reconheceu nas figuras tomadas como 

modelo características ideais para realização de projeto profissional, no entanto, não 

percebeu suas ferramentas para tal solução.  

                                                         
50 A profissão de recepcionista tem uma imagem associada a mulheres e a profissão de telemarketing como 
trabalho precarizado e tipo de atividade profissional para onde se dirigiram grandes contingentes femininos 
(cf. Fraser, 2009) 
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 Aspectos de Gênero destacados (pelo coordenador do grupo): 

Migração geográfica associada à figura do pai 

- tipo de trabalho do pai 

Percepção de oportunidades laborais 

- atividades laborais procuradas (igualdade presença de homens e mulheres) 

 

LARISSA (24) – trajetória educacional; identificação profissional (professores [ensino 

médio/curso de capacitação profissional]) identificação profissional associada a gênero 

pai (trajetória de formação [ensino superior]/mãe (trajetória profissional [trabalho 

informal]); migração geográfica; processo de escolha; trajetória profissional 

(início/transições); trajetória profissional durante formação (estágio/efetivação); 

transição (imigração); gênero (trajetórias e escolhas profissionais neutras). 

 A narrativa de Larissa priorizou a apresentação das figuras influentes em sua 

trajetória como seu pai e sua mãe e os professores ligados à sua trajetória educacional, os 

aspectos ressaltados em tais personagens associam-se ao comportamento e não a 

atividade em si desempenhada por eles. O momento da escolha de carreira universitária 

foi narrado como marcante em sua trajetória e a tomada de decisão pelo ingresso no 

curso superior foi vista como momento conflitivo devido às condições financeiras. 

Demonstrou valorizar e buscar a convivência constante com a família tomada como grupo 

de suporte em seus projetos e tomadas de decisão. Não identificou diante do inquérito 

do coordenador do grupo nenhum aspecto de gênero presente em sua narrativa.  

 Aspectos de Gênero destacados (pelo coordenador do grupo): 

Escolha Profissional 

- curso predominantemente feminino (Psicologia) 

Trajetória Social dos pais 

- casamento, gravidez, trajetória formativa (pai/ensino superior), trajetória profissional 

(mãe/trabalho informal) 

- diferença salarial no mercado formal ( expectativa de salário pai/alto, expectativa salário 

mãe/baixo) 

 A introdução de consigna de gênero na atividade proposta como preparatória para 

a narrativa autobiográfica escrita, não demonstrou criar ambiente reflexivo e os aspectos 

presentes nas narrativas foram apenas percebidos, mas não problematizados. As 
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diferenças nas trajetórias femininas e masculinas das figuras influentes nas decisões das 

trajetórias profissionais foram experimentadas como gerais e sem marcas de gênero.  

 Na discussão ocorrida posteriormente às narrativas, a explicitação do coordenador 

do grupo sobre as diferenças de gênero contadas pelas participantes, não foram 

admitidas e uma postura defensiva foi assumida por Larissa. As funções de provedor da 

família assumida pelo pai e as funções domésticas assumidas pela mãe foram vistas como 

‘decisões livres’ tomadas pelos pais e contingenciais devido à gravidez e ao casamento 

(nesta ordem). Neusa resgatou a avaliação feita pela mãe de sua própria trajetória e a 

valorização do trabalho produtivo não realizado como aspecto necessário.  

 A introdução da análise geracional da evolução dos aspectos de gênero feita pelo 

coordenador do grupo foi debatida como constatação e não foi problematizada, no 

entanto, foi incluída nos projetos futuros a perspectiva de estruturação financeira 

anterior à maternidade, porém permanecendo associada à imagem feminina, os cuidados 

com a criação dos filhos.  

 Por fim foi proposta a escrita da primeira narrativa autobiográfica realizada fora 

do grupo que deveria ser trazida no encontro seguinte: 

 

c) (tarefa para casa) 2ª NARRATIVA AUTOBIOGRÁFICA (escrita): 

  a partir do esboço feito na atividade da 1ª narrativa autobiográfica 

  (obs: trazer para próxima sessão rascunho e texto autobiográfico) 

 

 

6.2.4 – 4º Encontro: socialização da narrativa autobiográfica 

 

 Neste quarto encontro foram feitas as apresentações das narrativas ao coletivo do 

grupo que teve a incumbência de colocar questões (não interpretativas) sobre a narrativa, 

visando elucidá-la. Foi eleita uma escritora (terceira) membro do grupo para que tomasse 

nota da narrativa e das intervenções do grupo. O texto dessa escritora deveria ser em 

primeira pessoa e representante da autobiografia narrada pela autora. Posteriormente, 

fora do ateliê, cada autora ficou incumbida de produzir a redação definitiva da sua 

autobiografia a partir do roteiro proposto pela escritora. 

 A apresentação das narrativas escritas iniciou com uma metanarrativa (contaram 

como foi o ato de produzir narrativas), o que demonstrou o valor reflexivo da produção 

da narrativa escrita. Os elementos presentes nas metanarrativas de cada participante são 

apresentados abaixo: 



168 

 

VALÉRIA (30) – autoavaliação (comportamento); estratégia para lidar com crise 

vocacional (curso não ligado à profissão, transição profissional); dificuldade de produção 

narrativa; reflexão; leitor de destino (orientador). 

LARISSA (24) – cotidiano profissional; crise profissional; dificuldade de produção 

biográfica (elementos constituintes, síntese); leitor de destino (genérico).  

NEUSA (26) – projeto pessoal (informação); reflexão sobre associação da trajetória 

educacional/profissional (condições econômicas, orientação familiar); leitor de destino 

(genérico).  

 As metanarrativas apresentaram elementos de reflexão expressos pelo 

movimento de autoavaliação de Valéria, pela tomada de atitude de Larissa e pelo início 

de produção de projeto profissional feito por Neusa. Também contou com o início de uma 

problematização sobre gênero produzida por Larissa e suas possibilidades de 

enfrentamento. O início da produção do projeto profissional de Neusa partiu de um 

reconhecimento de suas características pessoais e do levantamento das possibilidades 

para estabelecimento de estratégia de realização de tal projeto. A autoavaliação 

promovida por Valéria demonstrou uma necessidade de ocupar um vazio experimentado 

por si a partir da procura por atividades. A lacuna entre as atividades pareceu provocar 

angústia pela não definição de seu projeto de vida e pela tomada de contato consigo 

mesma provocando ansiedade por solução da condição atual vista como 

desorganizadora. Nesse sentido a atividade cumpriu sua função reflexiva, porém sem 

estabelecer um reconhecimento e aprofundamento de questões de gênero presentes em 

suas trajetórias narradas.  

 

 Após este período de metanarrativas, iniciou-se o período das narrativas escritas. 

 

Tabela 12 – Elementos da narrativa de LARISSA (escriba Valéria): 

Elementos extraídos Aspectos relacionados 

Origem Local de nascimento 

Identidade Profissional (pai/mãe) Pai – ensino superior/atividade ligada a 

formação/funcionalismo público (atual) 

Mãe – trajetória profissional (trabalho 

informal/trabalho [atual] formal) 

Gênero e Identificação Trajetória Profissional  Atividades trabalho informal (mãe) 

Trajetória Educacional Ensino regular público 

Trajetória Formação Entrada ensino superior 

Identificação (professores) 

Construção de Forma Identitária (estágio) 

Trajetória Profissional durante Formação Transições (imigração) 

Trajetória Profissional associada à formação 

Influência Vocacional Figuras de identificação (professores) 
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 A narrativa de Larissa destacou a trajetória profissional da mãe tomada como 

modelo e vista como relevante em sua história de vida e trajetória profissional. A 

combinação de atividade profissional e atividades domésticas são vistas de forma 

valorizada, as diferenças de função no trabalho informal desenvolvido são vista como 

naturais bem como a assunção pela linhagem feminina (mãe, primas e Larissa) da função 

de produção transmitida pela via do treinamento e capacitação para o trabalho, cabendo 

aos homens a função de distribuição. Busca autonomia financeira como forma de não 

assumir atividades domésticas (reprodutivas). 

 As atividades educacionais e profissionais de Larissa durante a adolescência foram 

reconhecidas como base das condições atuais de profissionalização. As mudanças de 

emprego ocorridas durante o período de formação foram vistas como produtoras de 

experiências e de habilidades que compõem suas capacidades profissionais.   

 Aspectos de Gênero destacados (pelo coordenador do grupo): 

 

Atividades profissionais no trabalho informal 

Pai (desempregado) e irmãos – trabalhos “pesados” 

Larissa, mãe e tias – técnica artesanal 

 

Papel social desempenhado 

- trabalho reprodutivo (execução/mãe) 

- não identificação com trabalho reprodutivo (filha/pai) 

 

Tabela 13 – Elementos da narrativa de VALÉRIA (escriba Neusa): 

Elementos extraídos Aspectos relacionados 

Gênero (papéis sociais) Trabalho produtivo (pai) 

Trabalho reprodutivo (mãe) 

Inversão papéis sociais (atual) 

Trajetória Educacional Ensino regular 

Trajetória Profissional Início (precoce[14 anos]/informal/voluntário) 

Processo de Escolha  Influência familiar 

Início Trajetória Formativa Entrada ensino superior 

Crise Vocacional Orientação Profissional  

Trajetória Profissional por Crise Vocacional Transições (imigração) 

Crise Profissional Estabilização profissional 

Autonomia 

Crítica condições do trabalho 

Identificação Profissional Modelo de trabalho (autônomo) 
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Trajetória profissional (irmão) 

Percepção Gênero no Ambiente Profissional Poucas diferenças 

Direcionamento de ações (neutra) 

Crise Profissional Avaliação ambiente profissional 

Reflexão Forma Identitária  Profissional 

Pessoal  

 

 A narrativa de Valéria destacou a proximidade com sua mãe durante o período de 

infância, tal proximidade ofereceu a ela um modelo de atividade cotidiana e de inserção 

no mundo do trabalho pela via do voluntariado, o que impulsionou sua busca por entrada 

no mercado formal de trabalho de maneira precoce e voluntária. Sua trajetória 

profissional foi marcada por constantes mudanças aparentemente numa busca por 

identidade profissional feita de forma não planejada e a estratégia utilizada foi a da 

experimentação. Os aspectos valorizados para uma profissão foram: a criatividade e as 

possibilidades de ascensão profissional. O primeiro aspecto citado foi identificado em 

duas figuras masculinas próxima (pai e irmão) e os aspectos da busca pela ascensão foram 

associados às figuras femininas da tia e amiga, mas não foram entendidas como 

diferenciações de gênero e tratadas por coincidência.  

 Aspectos de Gênero destacados (pelo coordenador do grupo): 

 

Aspectos valorizados das trajetórias profissionais 

- criatividade (pai/irmão) 

- possibilidade de ascensão social (tia/amiga) 

 

Tabela 14 – Elementos da narrativa de NEUSA (escriba Larissa): 

Elementos extraídos Aspectos relacionados 

Descendência Origem pais 

Contexto Familiar Saúde (mãe) 

Cooperação 

Trajetória Educacional Ensino regular (privado) 

Migração Geográfica Trajetória profissional (pai) 

Desemprego (pai) 

Trabalho informal (mãe) 

Contexto Familiar Saúde (mãe) 

Retomada Trajetória Educacional Ensino Técnico 

Início de Trajetória Profissional associada à 

Trajetória Educacional 

Trajetória Profissional Desemprego 

Trabalho terceirizado 

Transições (imigração) 

Trajetória Profissional durante Formação Estágio 
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Efetivação pós estágio 

Influência Trajetória Profissional Família  

Busca autonomia financeira 

Identificação Profissional Trajetória profissional (pai) 

Forma Identitária Manutenção emprego 

 

 A narrativa de Neusa foi extremamente focada na trajetória profissional e na 

descrição dos eventos ocorridos até a situação atual. No ambiente familiar foi destacada 

a doença da mãe e o impacto deste evento na sua história de vida e nos aspectos 

educacionais e pessoais. Tal situação permaneceu como problemática e influente na 

construção de seus projetos futuros que foram postergados e pela inviabilidade atual de 

realização dos mesmos. Neusa pareceu não conseguir avançar no sentido de iniciar a 

construção de um projeto e, esse fato, leva-a a não operar reflexão sobre as narrativas 

produzidas que se assemelham mais como descrição de suas características pessoais na 

intenção de busca por solução na figura do conselheiro. A influência familiar foi sentida 

no encaminhamento de seu projeto pessoal ao assumir para si tarefas ligadas à saúde da 

mãe (plano de saúde e cuidados), à organização doméstica e a pouca autonomia para 

suas decisões.  

 Aspectos de Gênero destacados (pelo coordenador do grupo): 

 

Papel social desempenhado 

- trabalho reprodutivo (execução/mãe e Neusa) 

- não identificação com trabalho reprodutivo (irmão) 
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7 – DISCUSSÃO 
 

 
 

 Formar um grupo de orientação profissional com a dupla finalidade de promover 

um processo de orientação profissional e fazer uma investigação apresenta-se como um 

desafio. Esse desafio configura-se pela necessidade de realizar o atendimento dentro de 

parâmetros que estão eles mesmos a serem pesquisados. Nesse sentido, esse estudo 

buscou compreender a viabilidade de um processo de orientação profissional que 

ressaltasse como aspecto fundamental a categoria gênero.  

 Tal categoria é entendida como relevante num processo de construção de si e, por 

consequência num processo de construção de carreira, em acordo com um paradigma 

atual em orientação profissional que valoriza as trajetórias de vida.  

 
Uma das principais consequências das inter-relações entre os diferentes 

domínios da vida é que não mais podemos falar com convicção em 

“desenvolvimento de carreira” ou “orientação vocacional”. Ao contrário, 

devemos vislumbrar “trajetórias de vida”, nas quais os indivíduos 

progressivamente projetam e constroem suas próprias vidas, incluindo 

seus percursos profissionais. (DUARTE, 2010 p. 394) 

 

 O entendimento atual sobre a categoria gênero ressalta o aspecto da 

performatividade da linguagem na construção das identidades de sexo e gênero ao 

atribuir um sentido pré-categorizado ao que se narra. Assim, um processo de orientação 

profissional que destaque a categoria gênero como objeto de investigação é obrigada a 

buscar a narrativa da experiência vivida, dentro de modelos múltiplos e diversos que 

produzem normas de inteligibilidade dentro de uma complexidade da interação entre os 

vários contextos e aspectos nos quais o indivíduo interpreta a si mesmo.  

 Dessa maneira, a metodologia empregada – ateliês biográficos de projeto – teve 

de cumprir a dupla função de mecanismo que proporcionasse um processo de orientação 

profissional e instrumento de pesquisa sobre a relevância da categoria gênero em tais 

processos. Nesse sentido, as comparações entre os grupos realizados procuraram 

promover aproximações metodológicas e a possibilidade de análise de forma ampliada 

dos processos ocorridos nos grupos.  

 As atividades desenvolvidas produziram dados que foram organizados pelo 

mecanismo de ‘saturação do material’ (TINOCO, 2007). Os ateliês biográficos de projeto 
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proporcionaram às mulheres participantes a possibilidade de construção no aqui e agora 

com referência à própria experiência e de trazer um material instável, transitório e vivo 

(DELORY-MOMBERGER, 2006). 

  A atividade sugerida de ‘apresentação’ pressupõe uma síntese necessária que 

possibilita organizar momentaneamente aspectos identitários selecionados para o 

convite a dizer quem é. Conforme Delory-Momberger (2006 p. 362): 

A identidade é concebida como aquilo que é próprio de um ser, que 

forma um consigo próprio no tempo e no espaço, que integrou a 

diversidade de seus pertencimentos, resolveu suas disparidades, 

encontrou o princípio de sua unificação e perseguiu a realização de seu 

ser unificado, no curso do caminho em que ele reconheceu seu traço. 

(grifo da autora) 

 

 A escolha por se apresentarem em forma de narrativa ou descritiva de suas 

características pessoais denota a forma como as pessoas entendem e se apropriam das 

tarefas apresentadas às participantes. A narrativa conforme enuncia Paul Ricouer (apud 

DELORY-MOMBERGER, 2006) é uma “reconfiguração, uma síntese do heterogêneo, 

obedecendo a um movimento de discordância-concordância” enquanto que a descrição 

confere um caráter de estabilidade de aspectos distintivos de si. A narrativa supõe 

movimento e a descrição uma representação, um símbolo, metaforicamente a primeira 

se apresenta como um filme e a segunda como uma fotografia. Contudo tanto um 

procedimento como o outro produzem sínteses daquilo que o que o sujeito interpreta de 

si. 

 A partir dessas sínteses, pudemos notar que no primeiro grupo de ateliê biográfico 

de projeto em que a forma de apresentação escolhida foi a narrativa, as trajetórias 

apresentavam semelhanças de conteúdo com exceção da trajetória de Letícia que 

apresentou elementos de ‘crise vocacional’, aspecto que não esteve presente nas outras 

apresentações. O fato de ter terminado sua formação recentemente, pode ser um fator 

de influência para o elemento apresentado. Neste grupo os elementos de gênero não 

apareceram inicialmente na apresentação das participantes sendo as sínteses produzidas 

voltadas para os campos formativos e profissional.  

 No segundo grupo de ateliê biográfico a opção feita para a apresentação de 

descrição (com exceção de uma das participantes que optou por utilizar a narrativa para 
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sua apresentação) produziu sínteses aparentemente mais consolidadas. Os aspectos 

frequentes foram em torno da formação, mesmo na participante que optou pela 

narrativa e o aspecto formativo foi o mais relevante (apesar de sua narrativa 

proporcionar o aparecimento de sucessões formativas e profissionais como elementos 

significativos).  

 No entanto, nos dois grupos a tarefa de ter de se apresentar configurou-se como 

um disparador de um movimento, contínuo no caso das narrativas e breve, no caso das 

descrições.  

  A busca por uma orientação profissional assinala a crise instalada no indivíduo ao 

ter e querer tomar para si a responsabilidade de construção de si e de construção de sua 

vida. Tais mecanismos colocam aos indivíduos a necessidade de ter de refletir sobre o que 

é mais importante para eles (DUARTE, 2010 p. 395), ou seja, quais seus valores. Nesse 

sentido, a reflexão sobre os denominados bens-chave (PARKER, 2007 apud DUARTE, 

2010) que norteiam a vida do indivíduo. Dentre esses bens-chave o eixo 

subordinação/emancipação oculto nas relações cotidianas e não presente como tema de 

reflexão sobre a construção de si, necessita ser assumido por processos de orientação 

profissional, pois irá determinar a amplitude de possibilidades de projetos profissionais. O 

gênero nesse sentido, apesar de não aparecer inicialmente na como elemento presente 

na procura por orientação profissional, está presente na própria expressividade da 

condição social experimentada pelo indivíduo.  

 O primeiro grupo trouxe como demanda de duas participantes a reorientação 

profissional. Essas participantes eram mais velhas que a terceira e já tiveram longo 

percurso profissional encontrando-se em momento de avaliação de si e das trajetórias 

percorridas. Contudo, todas apresentaram como demanda comum à tomada de decisão, 

denotando a dificuldade própria de uma crise profissional ou vocacional. Essa crise 

profissional, além de aspectos ligados à identidade profissional também está associada a 

outras identidades assumidas que podem ser durante um processo de orientação 

profissional problematizadas e refletidas, como contribuições para a produção de novas 

interpretações de si e construções variáveis de identidade.  

 No segundo grupo todas as participantes apresentaram demandas de 

direcionamento pós-formação apesar de todas já estarem empregadas na área. Essas 
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demandas se cruzam com as insatisfações profissionais, mas também denota uma 

articulação entre as trajetórias de formação e profissional ao longo de seu percurso 

formativo, o que não ofereceu claramente um momento de tomada de decisão com 

relação à carreira profissional. 

 As narrativas produzidas em duas modalidades diferentes – oral e escrita – 

permite produzir sínteses distintas pelo ato da fala, mais ágil, menos controlado e 

produto de uma ação presente num momento de interação e a escrita, mais lenta 

reflexiva, controlada e distanciada. Em geral o ato de narrar (quer seja de forma escrita 

ou oral) funcionou para as participantes como uma possibilidade de valorizar a 

experiência de construção de si.  

 Nesse sentido, a possibilidade de respeitar a experiência subjetiva das 

participantes proporcionou um distanciamento de concepções essencialistas e 

aproximou-as da vida vivida e que pode ser contada. Narrativas que podem ser 

comparadas entre si apesar dos contextos diferentes em que ocorrem as experiências 

que fundam essas narrativas.  

 As narrativas orais apresentaram contextos de crise profissional em geral. Os 

aspectos relacionados a gênero somente estiveram presentes nas narrativas das duas 

integrantes mais velhas. Esses elementos estavam muito ligados às trajetórias 

profissionais e às barreiras existentes nas respectivas carreiras. No segundo grupo os 

aspectos de gênero não apareceram e ficaram mais focados nos contextos de crise 

profissional, também é muito presente o contexto de crise vocacional nas narrativas. Essa 

diferença entre as narrativas dos dois grupos demonstra a influência que cada 

participante exerce sobre a outra nas formas de narrar, nas escutas, nas intervenções 

dialogadas. O fato de duas integrantes terem carreiras mais consolidadas levou as 

discussões para aspectos mais analíticos enquanto que no outro grupo (2º grupo de 

ateliê) os aspectos discutidos foram de exposição das características e de externar 

problemas profissionais sendo pouco problematizados e analisados.  

 Nas narrativas escritas, apenas a de uma das participantes apresentou aspectos 

relativos a gênero, essa participante era a única entre todas que é casada, tem filhos, 

trazendo para o presente, sínteses ligadas à família, maternidade, trajetória do cônjuge 

que influenciaram e, por vezes, determinaram a sua própria trajetória profissional. No 
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segundo grupo, no qual foi induzida a temática de gênero, os aspectos presentes nas 

narrativas foram relativos aos papéis sociais e ao trabalho informal ligado à figura 

feminina (mãe). Os aspectos destacados pelo coordenador do grupo receberam muita 

resistência à discussão com negações e explicações defensivas que visavam justificar os 

lugares, condições e ações as quais haviam tornado-se explícitas nas narrativas. Houve a 

percepção dos elementos de gênero, mas produziu-se um discurso sobre os aspectos 

surgidos que tornavam a ocultar tais elementos. Tais atitudes denotam a dificuldade de 

se superar discursos hegemônicos e enraizados na vida cotidiana, a oportunidade de 

reflexão traz a incômoda tarefa de abertura e de mudança de posição.  

 As narrativas escritas do segundo grupo tenderam a reproduzir os 

comportamentos defensivos e os discursos que mais distanciavam do que colocavam a 

questão. As abordagens ao tema gênero, debatido após a narrativa oral ou nas escutas 

ativas feitas pela plateia durante as narrativas escritas eram incorporadas e 

transformadas novamente em discursos. As autobiografias apresentadas mantiveram a 

mesma direção, demonstrando uma expectativa pela ação do orientador e uma 

dificuldade de tornar-se autora, a expressão de uma das participantes quando 

perguntada para quem escrevia, respondendo: “Para vocês” (o orientador e o 

pesquisador) denota a forma como foi encarada a tarefa – voltada para apresentar uma 

forma identitária assumida e pouco problematizada em termos de gênero. 

 O aspecto de ‘para quem se conta’ pode ter causado interferência tanto nos 

resultados obtidos como na apreensão do procedimento adotado. As funções de 

orientador(a) e investigador no grupo são dotadas de significações diversas que estão 

associadas com as possíveis interpretações que se faz desses lugares constituídos. Assim, 

o lugar do(a) orientador(a) pode estar investido de um poder diferente do lugar de 

investigador(a) conferindo a este último, a noção de produção de saberes que extrapolam 

o conhecimento que se tem de si. Além disso, as regras impostas ao grupo (ou o campo 

delimitado) foram feitas pela necessidade da pesquisa o que confere uma relação de 

poder do investigador com relação às atividades grupais, o que pode ter determinado a 

maneira e o conteúdo do que foi contado o que pode ter incrementado uma diferença na 

seleção do material a ser narrado, expresso na tentativa de (re)afirmar uma posição 

ideológica com relação ao próprio gênero. Dessa maneira, as interações ocorridas 
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reproduziram parcialmente as relações sociais cotidianas e presentes nas ações dos 

indivíduos. O contar para alguém fora da tríade denotou a posição de destaque conferida 

ao orientador e coordenador como figuras especiais na cena grupal.  

 No primeiro grupo as narrativas escritas trouxeram os elementos de gênero 

presentes nas trajetórias das integrantes mais velhas e com carreiras profissionais 

consolidadas. Leva-nos a pensar que os problemas relativos a gênero são 

problematizados em trajetórias que se deparam com barreiras sociais explícitas na 

profissão, alcançar cargos de chefia e se manter neles, esbarra nos lugares naturais de 

homens e mulheres ao se colocar as características essenciais necessárias ao 

desempenho de uma dada função ou de forma mais ampla uma profissão. As 

autobiografias deste grupo apresentaram projetos profissionais futuros, projetos que 

foram gestados em parte durante as oficinas de ateliê biográfico. As reflexões possíveis 

durante as reuniões sobre os lugares sociais, na qual o tema gênero foi relevante com 

relação ao questionamento dos papéis de mãe (apesar de apenas uma delas ter filhos), de 

assumir esse papel na família com todos os estereótipos ligados ao termo. O tema gênero 

também se mostrou relevante nas discussões sobre o tipo de trabalho desenvolvido e 

pretendido em suas modalidades formal ou informal, temporário, parcial. Foram 

discutidas e analisadas as implicações em suas vidas das possibilidades de se assumir tal 

trabalho. O trabalho em grandes corporações não fez parte dos projetos profissionais 

demonstrando uma reconhecimento das dificuldades associadas às barreiras 

profissionais, muitas dessas colocadas como barreiras ligadas ao gênero.  

 A articulação entre experiência e reflexão nem sempre foi possível com as 

participantes narrando suas experiências, mas, em alguns casos, não conseguindo 

extrapolar a experiência. A narração não produziu necessariamente um esclarecimento 

no sentido de conhecimento das condições de dominação expressas pelas próprias 

narrativas. Assim, houve em alguns momentos uma atuação com movimentos de negação 

e de defesa com relação aos conteúdos expressos que apresentavam elementos de 

assimetria e status de gênero.  

  As trajetórias individuais narradas expressam também as relações de poder 

de uma sociedade já constituída e que contextualiza as experiências de vida. Essas 

trajetórias individuais expressam uma concepção dominante sobre gênero demonstrado 
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nas narrativas pela vitória discurso historicamente constituído na atualidade. Assim, o 

que foi narrado demonstra uma ambiguidade presente na transição de concepções 

essencialistas sobre as mulheres para concepções performáticas. As participantes 

encontram-se neste meio do caminho ora se aproximando de posições mais progressistas 

de representação ora se aproximando de concepções mais universalizantes sobre os 

gêneros. Contudo, essa ambiguidade encerra nela a própria a possibilidade de reflexão e 

de problematização da produção de sentidos com relação aos gêneros.  

 A constituição de ateliês biográficos de projeto pôde funcionar também como 

espaço de construção de si e, nesse sentido, a reflexividade foi um valor presente na 

metodologia adotada. Os encontros ocorridos permitiram a possibilidade da construção 

variável das identidades profissional e de gênero, constituindo-se assim os ateliês como 

espaços propícios a um processo de orientação profissional. As trajetórias individuais ao 

serem socializadas ofereceram material para um transição para uma trajetória social que 

possa ser reconhecida como amálgama de processos individuais que formam um 

processo coletivo, reconhecido na experiência cotidiana das mulheres na vida concreta.  

 No entanto, a utilização de consignas de gênero nas atividades propostas no 

segundo grupo não demonstrou serem diferencias na reflexão sobre as narrativas 

produzidas e nem indutoras de conteúdos para essas narrativas. A introdução da consigna 

teve como efeito a reação das participantes que se posicionaram diante de uma 

retomada no imaginário de uma discussão essencialista sobre as mulheres. Contudo, as 

narrativas produzidas apresentaram elementos comuns traduzidos como essenciais das 

mulheres. As consignas utilizadas não permitiram às participantes problematizar sua 

própria experiência e levaram seus discursos para o enfrentamento e oposição. As 

participantes apesar de rechaçarem no discurso uma concepção essencialista, 

apresentaram nas narrativas das experiências aspectos que remetem para tal concepção.  
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8 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os resultados obtidos neste estudo foram analisados do particular para o 

universal. Não se visou produzir descrições univesalizantes sobre o comportamento 

feminino ou sobre a expressividade de gênero, mas antes verificar o valor de incorporar 

às práticas de orientação profissional aspectos constituintes dos sujeitos como classe, 

gênero e raça, por exemplo, e que ficam comumente subentendidas como desenvolvidos 

simultaneamente nas discussões sobre identidade e trajetórias sociais.  

 Como visto as teorias de orientação profissional ao longo da história centraram 

suas atenções no sexo como uma variável preditiva do comportamento vocacional. A 

categoria gênero é confundida com o sexo e, de fato, não é discutida ou incorporada nas 

discussões sobre seus impacto na construção que o indivíduo faz de si.  

 A importância dessa categoria não pode ficar submetida ao surgimento (ou não) 

de tal questão para os orientandos. Faz parte da construção de si – mais autônoma – a 

possibilidade de reflexão (operacionalizada em processos de orientação) de aspectos 

constituintes da subjetividade. Um problema se localiza em quais aspectos constituintes 

da subjetividade são mais relevantes e mereceriam ser introduzidos em processos de 

orientação a título de produzir práticas que se articulem com as demandas atuais de um 

mundo em mutação. Em resposta a isso, talvez pensar em quais categorias que mantém 

as condições de desigualdade como assimetrias de gênero, classe, ciclos de vida, raça 

entre outras.  

 Contudo, a busca por parâmetros de intervenção que levem em conta a categoria 

gênero demonstrou-se um trabalho complexo, pois as teorias atuais propõem práticas 

que visam mais oferecer uma compreensão do que é característico dos indivíduos em 

ação e não criar condições para que o indivíduo reflita sobre sua ação e possa posicionar-

se diante dela.  

 A maneira como foi feita a introdução da temática gênero no processo de 

orientação profissional apresentado teve pouca influência no desenvolvimento de 

projetos profissionais individuais das participantes, no entanto, tornou presente os 

aspectos de gênero que influíram na construção das carreiras profissionais das 

participantes. Um próximo passo deve ser levá-las a problematizar essa construção 
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ocorrida e incorporar na construção de seus projetos futuros. O gênero é um aspecto 

muitas vezes oculto nas trajetórias e naturalizados na vida cotidiana das pessoas 

reificando lugares. As trajetórias narradas demonstraram identificação com lugares 

sociais oferecidos e não reflexionados de forma crítica. As formas identitárias disponíveis 

percebidas e assumidas mantêm um cenário de determinações, expressos em projetos 

que demonstram resistências tênues em assumir lugares construídos dentro de formas de 

inteligibilidade que produzem coerência. Os discursos ideológicos ligados a uma imagem 

de uma “nova mulher”, produzem o ocultamento necessário ao aspectos de subordinação 

e desigualdades de gênero que são experimentadas como transitórias ou genéricas.  

 O debate sobre a construção histórica da imagem da “nova mulher” ainda está cindida 

em polos extremos de discriminação e subordinação de classe, raça etc associadas às 

discriminações de gênero. Um problema que se coloca é como transformar a orientação 

profissional em um processo emancipatório? A tomada de posição das teorias quanto a como se 

constrói a noção de gênero é de fundamental importância visto que o debate atual das teorias de 

gênero aponta para a dupla função de discutir a representação e as formas produtoras de 

identidades sociais como também a forma como a distribuição permanece ocorrendo, mantendo 

relações de discriminação de gênero no mundo laboral. 

 No atual contexto, a discussão sobre o reconhecimento de gênero se mostra mais 

avançado nas experiências cotidianas, apesar de ainda apresentar características essencialistas 

atribuidoras de sentido às mulheres. No entanto, esse avanço ainda não foi capaz de 

problematizar a subordinação, essa parece mais uma consequência de outros fatores como os 

econômicos e culturais do que a produção de uma ideologia sobre os papéis sociais relativos ao 

gênero.  

 As narrativas produzidas nos ateliês biográficos de projeto serviram para a percepção de 

como se apresenta o gênero nos processos de construção da carreira profissional, mas ainda falta 

produzir estratégias que permitam a problematização do processo de construção do gênero e 

seus determinantes.  

 Uma guinada da orientação profissional para a outra ponta se faz necessária, no sentido 

de desconstruir a representação social das profissões a fim de identificar os determinantes de 

gênero presentes na sua expressão e denunciar os aspectos de gênero reificados e mantidos por 

interesses de manutenção do status quo.  

 As atividades desenvolvidas nos ateliês se mostraram insuficientes em termos de 

estratégia para abordar o tema gênero na profundidade necessária para provocar a reflexão 

pretendida. Assim, a formação dos profissionais em orientação profissional se mostra 
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fundamental. Sugere-se a transversalidade da categoria gênero na produção de aportes teóricos 

críticos sobre os aspectos constitutivos de identidade e trajetórias sociais. A formação de novos 

orientadores se faz necessária, voltada para práticas que visem auxiliar o indivíduo na construção 

da sua vida – gênero é uma categoria fundamental a ser considerada.  

 O gênero é marcadamente uma categoria que é ocultada nas relações da vida 

cotidiana. Trazer à tona os processos de produção de assimetrias e de subordinação e 

reconhecimento pode ser uma temática para orientação profissional como lugar onde se 

fundem trajetórias sociais, identidades e projetos futuros.  
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Programa de Pós Graduação em Psicologia Social do Instituto de Psicologia da Universidade de 

São Paulo, com telefone fixo (11) 3727-2528 e endereço eletrônico: xandopsi@gmail.com 

2.1) Profissionais responsáveis pelo atendimento do grupo: 

- Alexandre dos Santos, psicólogo RG. 15.650.499-6 

- Katia Miyuki Tsuji, psicóloga, RG. 24.991.274-0 

3) Proposta: 

O presente estudo constituirá a Tese de Doutorado do pesquisador que tem como orientadora a 

Prof. Titular Dr. Yvette Piha Lehman, do Programa de Psicologia Social USP, telefone 3091-4174 

com endereço eletrônico: yvettepiha@yahoo.com.br 

4) Objetivos: 

i) buscar compreender a construção social de trajetórias profissionais femininas; 

ii) propiciar às atrizes/autoras dessa pesquisa uma possibilidade de reflexão sobre suas 

trajetórias 

iii) perceber o valor da categoria gênero nas trajetórias profissionais das mulheres 

entrevistadas 

iv) entrevistar mulheres universitárias  

B) Convite e Recusa  

Eu estou sendo convidada a participar deste estudo, pelo motivo de ser mulher e estudante 

universitária de uma instituição de ensino superior. 

Eu sei que a participação neste estudo é absolutamente voluntária. Tenho o direito de me 

recusar a participar ou de desistir em qualquer ponto deste estudo. Minha decisão de participar ou 

não nesta pesquisa, não terá influência negativa sobre minha pessoa.  

C) Procedimentos / Etapas 
Se eu concordar em participar deste estudo, o seguinte ocorrerá:  

mailto:xandopsi@gmail.com
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1) participarei de 01 ateliê (oficina) biográfico constituído por 6 integrantes  com duração 

máxima de 2 horas, que será gravado e registrado por escrito. O local para realização do 

ateliê será no Laboratório de Estudos sobre o Trabalho e Orientação Profissional (LABOR) 

do Instituto de Psicologia da USP. O horário será combinado com antecedência entre mim 

e o pesquisador contanto que atenda à necessidade de formação de um grupo de 6 pessoas. 

2) os tema gerais do ateliê são:  

Minha formação profissional – trajetória de vida profissional, construção de identidade 

profissional; 

Iniciação de processo organizado de narrativa de vida – introdução a processo de formação 

através de relação reflexiva com as próprias histórias de vida; 

Projeto pessoal e profissional futuro – reescrita de história pessoal de acordo com sentido e 

finalidade de um projeto de si; orientação em direção ao futuro pela produção de projeto 

profissional e pessoal. 

3) o ateliê será constituído de 5 encontros e as datas dos encontros serão combinadas entre o 

pesquisador e as participantes. 

4) participarei da leitura da transcrição dos encontros conforme prevê o método de ateliês 

biográficos. Se estiver de acordo com ela, assinarei expressando minha conformidade.  

5) após o término do ateliê biográfico e transcrição do mesmo serei convidada a participar do 

resumo de questões levantadas durante as entrevistas. Se estiver de acordo com ele, 

assinarei autorizando alguma eventual publicação do estudo para o qual escolherei um 

nome de fantasia.  

D) Risco / Desconforto 

Não há nenhum efeito prejudicial antecipado em participar desta pesquisa. Se alguma questão 

me deixar desconfortável, eu sou livre para me recusar a responder a qualquer momento. 

E) Sigilo 

Meus dados serão guardados e usados confidencialmente. Nenhuma identidade pessoal será 

usada em qualquer relato ou publicação que possam resultar do estudo. A lista dos participantes 

com os nomes fantasia serão guardados por Alexandre dos Santos em local diferente das 

transcrições.  

F) Benefício 
Eu terei oportunidade de: 

1) Refletir e falar sobre minha trajetória e escolhas profissionais e também sobre minhas 

expectativas futuras com profissionais que conhecem esta realidade teórica e aplicada, pois 

têm como profissão ser orientadores profissionais; 

2) Ganhar autoconhecimento que me ajude no desenvolvimento de minha vida profissional; 

3) Perceber os aspectos relacionados a gênero que influenciam nas minhas escolhas 

profissionais; 
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G) Questões 
Se eu tiver alguma questão ou comentários sobre a participação neste estudo, eu poderei falar 

com a Dr. Yvette Piha Lehaman, orientadora deste estudo e coordenadora do Serviço de Orientação 

Profissional e do Laboratório de Estudos sobre o Trabalho e Orientação Profissional (LABOR) do 

Instituto de Psicologia da USP. 

H) Consentimento 
Eu conversei com Alexandre dos Santos sobre o estudo e tudo o que está escrito aqui. Eu 

entendi o que li e o que ouvi e tive minhas perguntas respondidas. A participação neste estudo é 

voluntária. Eu sou livre para me recusar continuar no estudo. Minha decisão não irá afetar minha 

pessoa.  

 

São Paulo, ______ / ______ / ____________ 

Assinatura do Pesquisador 

 

 

 

 

Alexandre dos Santos 

Aceito participar do estudo 

 

 

Assinatura da participante/convidada 

Não aceito participar do estudo 

 

 

Assinatura da participante/convidada 

Endereço Postal para Contato: 

 

 

Telefone Endereço Eletrônico (se tiver) 
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CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (grupo 2) 

 

A) Identificação da Proposta da Pesquisa 

 

1) Titulo do Estudo: 

“Parâmetros de Gênero em processos de Orientação Profissional”  

 

2) Nome e Identificação do Pesquisador: 

Alexandre dos Santos (RG 15.650.499-6-SSP/SP), psicólogo CRP 06/41580-1), doutorando do 

Programa de Pós Graduação em Psicologia Social do Instituto de Psicologia da Universidade de 

São Paulo, com telefone fixo (11) 3727-2528 e endereço eletrônico: xandopsi@gmail.com 

2.1) Profissionais responsáveis pelo atendimento do grupo: 

- Alexandre dos Santos, psicólogo RG. 15.650.499-6 

- Sandro Aparecido Mazzio, psicólogo, RG. 10.393.612-9 

3) Proposta: 

O presente estudo constituirá a Tese de Doutorado do pesquisador que tem como orientadora a 

Prof. Titular Dr. Yvette Piha Lehman, do Programa de Psicologia Social USP, telefone 3091-4174 

com endereço eletrônico: yvettepiha@yahoo.com.br 

 

4) Objetivos: 

v) buscar compreender a construção social de trajetórias profissionais femininas; 

vi) propiciar às atrizes/autoras dessa pesquisa uma possibilidade de reflexão sobre suas 

trajetórias 

vii) perceber o valor da categoria gênero nas trajetórias profissionais das mulheres 

entrevistadas 

viii) entrevistar mulheres universitárias  

 

B) Convite e Recusa  
Eu estou sendo convidada a participar deste estudo, pelo motivo de ser mulher e estudante 

universitária de uma instituição de ensino superior. 

Eu sei que a participação neste estudo é absolutamente voluntária. Tenho o direito de me 

recusar a participar ou de desistir em qualquer ponto deste estudo. Minha decisão de participar ou 

não nesta pesquisa, não terá influência negativa sobre minha pessoa.  

C) Procedimentos / Etapas 

mailto:xandopsi@gmail.com
mailto:yvettepiha@yahoo.com.br
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Se eu concordar em participar deste estudo, o seguinte ocorrerá:  

1) participarei de 01 ateliê (oficina) biográfico constituído por 3 integrantes  com duração 

máxima de 2 horas, que será gravado e registrado por escrito. O local para realização do 

ateliê será no Colégio Leonardo da Vinci (Rua Euclides da Cunha, 377 – Centro – 

Osasco/SP). O. O horário será combinado com antecedência entre mim e o pesquisador 

contanto que atenda à necessidade de formação de um grupo de 3 pessoas. 

2) os tema gerais do ateliê são:  

Minha formação profissional – trajetória de vida profissional, construção de identidade 

profissional; 

Iniciação de processo organizado de narrativa de vida – introdução a processo de formação 

através de relação reflexiva com as próprias histórias de vida; 

Projeto pessoal e profissional futuro – reescrita de história pessoal de acordo com sentido e 

finalidade de um projeto de si; orientação em direção ao futuro pela produção de projeto 

profissional e pessoal. 

3) o ateliê será constituído de 5 encontros e as datas dos encontros serão combinadas entre o 

pesquisador e as participantes. 

4) participarei da leitura da transcrição dos encontros conforme prevê o método de ateliês 

biográficos. Se estiver de acordo com ela, assinarei expressando minha conformidade.  

5) após o término do ateliê biográfico e transcrição do mesmo serei convidada a participar do 

resumo de questões levantadas durante as entrevistas. Se estiver de acordo com ele, 

assinarei autorizando alguma eventual publicação do estudo para o qual escolherei um 

nome de fantasia.  

 

D) Risco / Desconforto 
Não há nenhum efeito prejudicial antecipado em participar desta pesquisa. Se alguma questão 

me deixar desconfortável, eu sou livre para me recusar a responder a qualquer momento. 

 

E) Sigilo 
Meus dados serão guardados e usados confidencialmente. Nenhuma identidade pessoal será 

usada em qualquer relato ou publicação que possam resultar do estudo. A lista dos participantes 

com os nomes fantasia serão guardados por Alexandre dos Santos em local diferente das 

transcrições.  

 

F) Benefício 
Eu terei oportunidade de: 
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1) Refletir e falar sobre minha trajetória e escolhas profissionais e também sobre minhas 

expectativas futuras com profissionais que conhecem esta realidade teórica e aplicada, pois 

têm como profissão ser orientadores profissionais; 

2) Ganhar autoconhecimento que me ajude no desenvolvimento de minha vida profissional; 

3) Perceber os aspectos relacionados a gênero que influenciam nas minhas escolhas 

profissionais; 

 

 

G) Questões 
Se eu tiver alguma questão ou comentários sobre a participação neste estudo, eu poderei falar 

com a Dr. Yvette Piha Lehaman, orientadora deste estudo e coordenadora do Serviço de Orientação 

Profissional e do Laboratório de Estudos sobre o Trabalho e Orientação Profissional (LABOR) do 

Instituto de Psicologia da USP. 

 

H) Consentimento 
Eu conversei com Alexandre dos Santos sobre o estudo e tudo o que está escrito aqui. Eu 

entendi o que li e o que ouvi e tive minhas perguntas respondidas. A participação neste estudo é 

voluntária. Eu sou livre para me recusar continuar no estudo. Minha decisão não irá afetar minha 

pessoa.  

 

Osasco, ______ / ______ / ____________ 

Assinatura do Pesquisador 

 

 

 

 

Alexandre dos Santos 

Aceito participar do estudo 

 

 

Assinatura da participante/convidada 

Não aceito participar do estudo 

 

 

Assinatura da participante/convidada 

Endereço Postal para Contato: 

 

 

Telefone Endereço Eletrônico (se tiver) 

 


