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RESUMO 
O objetivo deste trabalho é dar nitidez aos sentimentos e razões que emergem das experiências de 
jovens vestibulandos de Vitória-ES e que os movem em direção a seus projetos profissionais. A noção 
de projeto aqui utilizada afasta-se da clássica compreensão liberal do ser humano, autônomo, livre e 
único, responsável por seus sucessos e fracassos, subjacente a estudos sobre “escolha profissional”. 
A ideia proposta é que campo de experiências dos sujeitos marca seus projetos profissionais, mas que 
suas condutas deliberadas, não necessariamente racionais, expõem certas expectativas de vida, 
quaisquer que sejam as posições sociais desses sujeitos. Foram entrevistados 22 estudantes de dois 
cursos de pré-vestibular, um público e um privado, em Vitória, ES, com intuito de verificar diferente 
movimentos que perpassam os lugares que ocupam. As entrevistas foram gravadas e transcritas e 
os/as participantes assinaram um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para participar da 
pesquisa. Pode-se concluir que esses estudantes, por razões e sentimentos variados, com seus 
projetos profissionais, tanto se deslocam de suas posições sociais de origem como as mantêm. Mas, 
em suas novas experiências e de diferentes modos, também se atualizam os sentidos civilizadores de 
seu tempo. Destaca-se aqui como as práticas de democratização do ensino superior no Brasil e as 
racionalidades do mundo do trabalho, impactam na construção dos projetos profissionais. 

Palavras-chave: projetos profissionais; campo de experiência; horizonte de expectativas; 
sensibilidades; processos civilizadores; escolha profissional. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Dar nitidez aos sentimentos e razões, que emergem das experiências que movem os 

projetos profissionais de vestibulandos/as de cursos preparatórios para o vestibular 

em Vitória-ES é o objetivo deste trabalho. Muitas questões emergem nesse campo: O 

que significa escolher uma profissão? O que, de fato, motiva essas escolhas? Em que 

medida os lugares organizados em classes sociais, raça e gênero interferem nas 

opções por profissões? Existem processos sociais mais amplos que direcionam essas 

opções? Que processos são esses? As experiências que vivem cotidianamente e o 

campo cultural, ao qual pertencem, possuem algum impacto? E, qual o impacto da 
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tradição familiar e do mercado de trabalho? Enfim, essas e outras questões apontam 

para a complexidade envolvida na opção por uma profissão na atualidade, não apenas 

por conjugar diversos fatores implícitos e explícitos os quais compõem a esfera 

política, social, econômica, cultural e pessoal desses jovens, mas, sobretudo, em 

função da complexidade que compõe o real e as diferentes formas de interpretá-lo.  

Isso reporta-se ao fato de que diferentes sujeitos vivem e traduzem, de maneira 

particular, as experiências tanto em “razão quanto em sentimentos”. Assim, o que 

move suas histórias é aquilo que por muito ficou oculto dos estudos científicos: são as 

sensibilidades2. As sensibilidades carregam as marcas de lugares sociais transitáveis 

como classe social, etnia, gênero e imprimem movimentos específicos e singulares 

na trajetória individual. Somente a partir da compreensão de trajetórias de vida é 

possível compreender suas “escolhas”.  

Aliás, é preciso problematizar a própria ideia de “escolha”, por pressupor a concepção 

de um indivíduo autônomo que opta deliberadamente por uma profissão, o que 

atualiza uma visão liberal de ser humano, visto como responsável por seus sucessos 

ou fracassos. Por compreender que não há um determinismo do indivíduo sobre o 

curso de sua vida e, tão pouco do meio social sobre o mesmo, utiliza-se aqui a 

expressão “projeto profissional” em lugar de “escolha profissional”. A mudança no 

termo se dá em função da adoção de outra forma de conceber a relação indivíduo e 

sociedade, pautada não apenas nas contribuições de Elias (1990), mas, também, nas 

construções de Velho (1999) sobre a noção de projeto. Segundo Velho o projeto diz 

respeito a uma “conduta organizada para atingir finalidades específicas” (p. 40). Essa 

conduta não é necessariamente racional, mas resulta de deliberação consciente que 

se faz a partir de circunstâncias presentes no campo de possibilidades em que está 

inserido o sujeito. Isso significa que as condutas humanas se fazem em meio a limites, 

proibições, transgressões e possibilidades.  

O projeto existe, portanto, como forma de comunicação, de expressão e de articulação 

de interesses, objetivos, sentimentos e aspirações para o mundo. Além disso, os 
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projetos são dinâmicos, complexos, estão em constante reelaboração e se fazem em 

função de negociações com a realidade. Dessa forma, os projetos profissionais 

portam sentidos civilizadores e produzem, assim como são produzidos por uma rede 

de significados, ou seja, a cultura. Com a noção de projeto profissional é possível, 

então, vislumbrar a interação indivíduo e sociedade. Além disso, inclui a noção de 

temporalidade à escolha de uma profissão. Visto que esta não se faz em um momento 

estanque, mas resulta de uma história individual e coletiva de deliberações mais ou 

menos conscientes.   

Desse modo, a relevância desta pesquisa se faz às contribuições que traz ao próprio 

campo de estudos da área de orientação profissional. Nesse sentido, significou um 

esforço de preenchimento de lacunas de conhecimento sobre as relações indivíduo e 

sociedade com vistas à compreensão dos projetos profissionais. Passando por 

teorias, que focam a medição de características psicológicas individuais – vertente 

ainda forte na atualidade – às teorias que explicam a problemática pela via da 

psicanálise, da psicodinâmica, do desenvolvimentismo ou do processo decisório, o 

fato é que essas tendências psicológicas ainda não abordaram, de maneira suficiente, 

como se dá as interações entre indivíduo e o contexto em que vive. Essas interações 

constituem-se em ponto fundamental para se compreender o fenômeno em questão. 

 

2 CONTRIBUIÇÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS  

Com o objetivo de dar visibilidade ao campo de experiências dos sujeitos, para 

compreender como constroem seus projetos profissionais, este trabalho viu-se diante 

de desafios ao examinar contribuições da história política renovada em muitos 

paradigmas: restaurar o lugar do sujeito na história, colocar em dúvida o determinismo 

do passado sobre o presente e recuperar a análise das sensibilidades como lugar de 

formação das lutas sociais. Nessa orientação, pensar as estruturas de sentimentos 

(WILLIAMS, 1969) e, portanto, sensibilidades que emergem dos processos de 

vivência de cada tempo, favorece o entendimento das contingências em que práticas 

e hábitos sociais – sempre múltiplos e ambíguos – organizam-se. Nessa perspectiva, 

as sensibilidades – razões e sentimentos – com que os indivíduos expressam o que 



vivem, estão nas formas pelas quais a representam, lhe conferem sentidos, e orientam 

suas escolhas. 

Era preciso penetrar a espessura do real, para dar visibilidade à construção de razões 

e sentimentos, que acompanham os projetos profissionais, de modo a entender 

sentidos/significados que os orientam. Assim, foram escolhidos vestibulandos/as 

agrupados segundo vínculos, com dois distintos cursos preparatórios para o vestibular 

de Vitória, ES: um da rede privada e outro da rede pública. Esse critério decorreu do 

mero reconhecimento de que esses cursos organizam a distinção de vestibulandos/as 

segundo classes sociais a que pertencem esses estudantes. O curso pré-vestibular 

privado é integrado ao terceiro ano do Ensino Médio. É um curso que atende uma 

população bastante diversificada, em geral, pertencente a diferentes segmentos 

sociais das classes médias e altas3.  Visto que se trata de uma escola considerada 

como a “melhor preparatória para o pré-vestibular”, para ela se dirigem aqueles que 

possuem boas condições financeiras, embora também incorpore aqueles que, mesmo 

sem dispor de grandes recursos, esforçam-se e economizam para enfrentar os 

pagamentos exigidos. Estudantes desta escola, em geral, pertencentes à classe A, B 

e C, assim classificados segundo critérios estabelecidos pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE).  

Já o segundo grupo é formado por vestibulandos/as do curso preparatório para o 

vestibular oferecido pela Universidade Federal do Espírito Santo; é gratuito e parte do 

projeto social “Universidade para Todos”4. Só podem estudar neste curso 

vestibulandos/as de classes populares, que tiveram suas trajetórias acadêmicas em 

escolas públicas e não possuem meios de custear seus estudos. O projeto é mantido 

por uma Organização Não Governamental (ONG) sem fins lucrativos e recebe 
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contribuições de grandes empresas do Estado do Espírito Santo. Grande parte desses 

vestibulandos/as já está inserida no mercado de trabalho. Muitos deles pararam de 

estudar em função do trabalho e, atualmente, voltaram à sala de aula para buscar 

uma profissão de nível superior. Utilizando como base a definição econômica de 

classe social do IBGE encontram-se, aí vestibulandos/as que vêm das classes D, E e 

alguns poucos da classe C. 

A utilização do critério de distinção por curso e, desse modo, por nível de renda criou 

a possibilidade de examinar esses dois grupos distintos, não apenas por diferenças 

postas por condições econômicas, mas, também pela posse de ambos de um dado 

capital cultural ou de determinadas disposições grupais e individuais para a ação, que 

impulsionam trajetórias de mesmo sentido apesar das desigualdades sociais.    

Foi feita a aplicação de um instrumento prévio de qualificação a 460 vestibulandos/as5 

de ambos os cursos: 230 de cada um acompanhado do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido. A partir da aplicação desses questionários foram selecionados 22 

sujeitos entrevistados/as, que forneceram importantes indícios para se compreender 

a trama complexa que envolve o tema proposto. As entrevistas duraram cerca de uma 

hora e foram previamente marcadas e posteriormente transcritas. 

Tendo por objetivo dar visibilidade ao campo de experiência dos/as vestibulandos/as 

de pré-vestibular de Vitória, ES, para compreender como nele se constrói um 

horizonte de expectativas em relação a futura profissão, foram selecionados, nas 

entrevistas, elementos representativos, tanto em experiências que compõe sua 

trajetória de vida, a partir de suas memórias, como das expectativas traçadas em 

relação ao futuro. Para analisar sensibilidades presentes nessas expectativas, vi-me 

diante da difícil tarefa de encontrar a tradução das emoções e sentimentos com algum 

grau de materialidade, ou seja, com algumas “objetividades palpáveis” (PESAVENTO, 

2004, p. 6). Evidências do sensível podem ser encontradas em palavras, sons, gestos, 

práticas, em razões e sentimentos muito plurais. O testemunho, nesse caso, foi a fonte 

de expressão de razões e sentimentos que orientam projetos profissionais dos/as 

entrevistados/as. Mas, cabe ressaltar que as sensibilidades não são medidas; para 
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examiná-las é necessário um mergulho nas subjetividades localizadas nos modos 

pelos quais os indivíduos expressam sua trajetória de vida e falam de seus projetos 

profissionais como expectativas de vida futura.  

 

3 PROJETOS PROFISSIONAIS E CAMPO DE EXPERIÊNCIAS 

Ocupar-se de processos reveladores de sensibilidades dos entrevistados, permitiu 

verificar duas questões políticas cruciais da atualidade: as práticas de democratização 

do ensino, sobretudo, o superior e as racionalidades do mundo do trabalho.  

3.1 Projetos Profissionais e Práticas e Democratização do Ensino Superior 

A fala seguir é reveladora de como os projetos profissionais atualizam práticas 

discriminatórias de acesso ao ensino superior no Brasil: 

Pesquisadora: Para qual curso você fará vestibular?  
Liliam: Eu queria mesmo, fazer direito. Meu sonho sempre foi fazer direito. 
Sempre gostei de história e geografia, de ler... E, desde criança, que tem 
aquela coisa de querer botar bandido na cadeia, querer fazer justiça mesmo. 
Pesquisadora: Mas você não tentará o curso de direito? 
Liliam: Não... Não tem como! Eu tenho medo de não passar... É um curso 
muito concorrido. Mesmo com essa coisa de cotas sociais fica difícil para 
mim, tive um Ensino Médio muito fraco. Não consigo entrar para o direito. 
 

O diálogo com Liliam6 é indicativo de que gostos, desejos, percepções, 

representações, sentimentos e ressentimentos compõe o campo dos projetos 

profissionais. Razões e sentimentos que compõe o campo de experiências de Liliam 

são a chave para a compreensão de seu projeto profissional. Mas a questão não é tão 

simples. Não se trata de recortar sensibilidades individuais para a compreensão do 

fenômeno estudado. Se assim o fizesse, não veria mecanismos e processos sociais 

mais abrangentes que se escondem e que marcam as diversas trajetórias 

investigadas. As experiências humanas são múltiplas e revelam tantos sentidos 

construídos e partilhados em cada tempo histórico como processos sociais de longa 

duração que permeiam tais experiências.  
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A partir do relato de Liliam é possível verificar as marcas da exclusão educacional, um 

fenomeno da longa duração na história brasileira, como parte dos projetos 

profissionais: “Tive um Ensino Médio muito fraco” relata. E, portanto, Liliam não 

concorrerá a uma profissão de prestígio social como o direito. Não se sente capaz. 

Isso aponta para a recorrência de um movimento de exclusão no direcionamento dos 

projetos profissionais. Enquanto os/as vestibulandos/as de classes mais baixas fazem 

opções por cursos superiores menos concorridos e de menor prestígio social, 

aqules/as de classes mais altas optam por cursos mais prestigiados e, em 

consequência, mais concorridos. Soma-se a isso, diferenças em relação ao gênero, 

raça e geração, muito atreladas, entretanto, ao próprio movimento de classes. É a 

partir dessa realidade, que compõe o campo de experiências em questão, que inicio 

a investigação dos projetos profissionais. 

O caráter elitista e excludente da educação brasileira compõe o campo de 

experiências e o horizonte de expectativas dos/as vestibulandos/as nos cursos de 

preparatório para o vestibular de Vitória. Ingressar numa Universidade Pública do 

nosso país é privilégio para poucos. Nessa medida, o vestibular constitui-se num rito 

de grande importância, pois representa a possibilidade de entrada no mercado de 

trabalho em melhores condições econômicas e sociais. E, acaba por se constituir num 

indicativo de sucessos ou fracassos. Destaca-se, entretanto, que esse processo 

meritocrático, de grande impacto na opção por carreiras, não reflete apenas um 

momento, é resultado de uma história pessoal e, também, de uma história coletiva, 

que merece ser recuperada. Essa história coletiva se entrelaça com a própria história 

da educação brasileira. Nela, é possível observar a elitização do ensino e a exclusão 

das camadas mais pobres da população – assim como de mulheres e negros – a uma 

educação de qualidade e ao acesso às etapas superiores de ensino. Algumas marcas 

como a seletividade do ensino (a própria existência do vestibular para ingresso nas 

universidades é prova disso), a defasagem entre a demanda e a oferta, a manutenção 

de uma educação aristocrática e disciplinadora, que veicula interesses e valores 

dominantes, além dos interesses políticos e econômicos, presentes nas legislações 

brasileiras, são tendências que se mantém como aspectos de longa duração na 

educação brasileira. 

A organização escolar do Brasil surge vinculada à política colonizadora dos 

portugueses (RIBEIRO, 2007), marcada por um ideal civilizatório e disciplinatório, que 



submetia negros, mulheres e índios aos “mandos” do homem branco, constituindo-se 

em relações de submissão: “Submissão externa em relação à metrópole, submissão 

interna da maioria negra ou mestiça (escrava e semi-escrava) pela minoria “branca” 

[...] da esposa em relação ao marido” (RIBEIRO, 2007, p. 37). Além disso, desde o 

surgimento com os jesuítas no século XVI, a educação sempre foi para poucos e 

esteve atrelada a interesses políticos dos dominantes da época (ROMANELLI, 1999). 

Sempre excluiu em função de classe social, gênero, raça e cor de pele e com isso, 

acirrou as desigualdades entre sociais. 

A busca por igualdade no campo educacional surge com a Revolução Francesa e 

pautam-se nos princípios de liberdade, igualdade e fraternidade, proclamados pela 

“Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão”. Nesse contexto, nasce os ideais 

da escola pública, laica e universal. É bem verdade, entretanto, que esses ideais 

jamais chegaram a se efetivar como prática corrente na história da educação. A luta 

pela democratização do ensino, como forma de garantir iguais oportunidades de 

acesso à educação tem sido uma constante na história da educação brasileira. O início 

da democratização da educação brasileira dá-se com a Proclamação da República, 

em 15 de novembro de 1889. Até então, estava nas mãos dos jesuítas e, portanto, 

atendia aos interesses civilizadores dos colonizadores portugueses, atrelados ao 

modo de produção escravocrata. A instrução, nesse período, não era considerada 

atividade social importante e precisava ser conveniente à camada dirigente do país 

na articulação dos interesses metropolitanos às atividades coloniais: “Dela estava 

excluído o povo e foi graças a ela que o Brasil se ‘tornou por muito tempo, um país da 

Europa’, com os olhos voltados para fora, impregnado de uma cultura intelectual 

transplantada, alienada e alienante” (ROMANELLI, 1999, p. 35). A república, 

entretanto, modifica esse quadro e instaura um ideário de crescimento que é 

necessidade da formação educacional. A república resultou de um golpe militar que 

contou com uma parcela do exército, a classe dominante proprietária de terra, os 

“barões do café” e representantes das classes de intelectuais médias urbanas 

(RIBEIRO, 2007). Essa camada progressista em constante crescimento e 

desenvolvimento, sobretudo, a partir da urbanização do país nas primeiras décadas 

do século XX, contribuiu para a democratização da educação. 

Cabe destacar que o Ensino Superior, nesta fase, é caracterizado por tentativas de 

democratização face a leis discriminatórias. A partir de 1937, essas leis “se fortificam 



pela consolidação de um forte controle e centralização estatal ocorrido com a 

instauração do ‘Estado Novo’” (MOROSINI, 2009). Após 1945, com a era Vargas, 

desenvolveu-se lutas para a ampliação do acesso à escola pública e gratuita. 

Campanhas e movimentos de educação popular (sobretudo de adultos) se faz 

presente (ROMANELLI, 1999). Já o período ditatorial é marcado pela repressão e 

graves consequências se observa que contribuem para a solidificação do caráter 

excludente da educação. 

Somente após a década de 1990 é que o acesso à escola pública torna-se uma 

realidade para grande parte da população. Muitas propostas de permanência e de 

acesso à escola ergueram-se. Dentre esses acontecimentos, um destaque para a 

Conferência Mundial de Educação para Todos (1990), realizada em Jomtiem, na 

Tailândia, financiada pelos seguintes orgnismos internacionais: Organização das 

Nações Unidas para a Educação (UNESCO), Fundo das Nações Unidas para a 

Infância (UNICEF), Programa das Nações Unidas para a Educação (PNUD), a 

comissão Econômica para a América Latina e Caribe da Unesco (CEPAL) e Banco 

Mundial. Um compromisso foi assinado, por nove países de maior contigente 

populacional do mundo, dentre eles o Brasil, buscando a “Educação para Todos”. 

Desse compromisso, como mostra Corággio (1996), decorre a elaboração do Plano 

Decenal de Educação para Todos (1993 / 2003), pelo Ministério da Educação (MEC), 

que tem como princípio um conjunto de diretrizes políticas que visa a recuperação da 

escola fundamental, além da equidade e o incremento da qualidade do ensino com 

base também na constante avaliação dos sistemas escolares. São mudanças 

atreladas as políticas neoliberais que buscam orientar políticas educacionais nos 

países em desenvolvimento, mas que não chegam a se concretizar e se o fazem 

mantêm um caráter discriminatório e excludente. 

Pouco se conseguiu alterar a vida das pessoas, e que se mantém um histórico de 

exclusão nos limites do capitalismo internacional. Para a maioria da população o 

Ensino Superior no Brasil sequer se desenha em seu campo de possibilidades. 

Morosini (2009) mostra que somente 11,7% da população brasileira está na 

Graduação, o que é muito baixo, mesmo quando comparado aos países da América 

Latina, e, além disso, a taxa de sucesso, ou seja, razão entre ingresso e conclusão, é 

muito baixa: 37%. Outro fator agravante é que esse pequeno percentual concentra-se 



nas camadas mais ricas da população brasileira, o que revela a permanência de 

exclusão do Ensino Superior no Brasil. 

Na verdade o problema da educação não é a falta de recursos, mas, principalmente, 

pela estrutura econômica baseada na concentração de recursos de uma minoria 

interna e externa à sociedade brasileira, ou seja, à burguesia monopolista do 

capitalismo mundial.  Assim a internacionalização do ensino, com propõe Morosini 

(2009), se faz nesse movimento de dependência do capitalismo internacional e com 

vistas à melhoria do ensino em países em desenvolvimento. 

Traçar essas tendências sobre a educação no Brasil, em seu caráter discriminatório e 

excludente, é importante, para esta pesquisa, na medida em que elas compõem o 

campo de possibilidades (VELHO, 1999) em que se engendram os projetos 

profissionais. O ingresso no Ensino Superior Público, por meio de vestibular, revela 

mecanismos de poder e de exclusão característicos desse nosso tempo, mas segundo 

forças que atravessam um período histórico de maior duração. Há, entretanto, 

diversas tensões atuais que se colocam. Experiências de homens e mulheres de 

diferentes idades, classes e raças, que lutam por igualdade de direitos e 

oportunidades em relação à educação, misturam-se às perspectivas colocadas pelos 

organismos mundiais, representantes do capitalismo mundial. Esses são alguns dos 

sentidos que movem as experiências de jovens que buscam o ingresso em níveis 

superiores de ensino.  

Vejamos a história de uma segunda entrevistada. Isabela7 estuda no curso pré-

vestibular privado, seu pai e sua mãe são médicos e construíram seu patrimônio a 

partir do trabalho. Tem dúvidas se irá tentar o vestibular para medicina ou design 

gráfico. Seu gosto apurado por arte, a habilidade de desenhar e de escrever – escreve 

pequenas histórias em inglês (fan fiction - ficções criadas por fãs) para um site em 

português. Desenha cartões, pinta, etc. – e possui uma vasta cultura obtida por 

viagens, intercâmbios culturais a outros países (EUA e Canadá), propiciados pelas 

condições socioeconômicas dos pais. Tudo isso faz essa menina desenvolver o 

desejo pelo curso superior de design gráfico. Diz pensar e sentir, na maior parte do 

                                                           
7 Mulher branca, 16 anos, pertencente à classe B, estudante do curso pré-vestibular privado. Optei pelo 
uso da identificação em rodapé, e de maneira recorrente ao longo das páginas que seguem, para 
facilitar a identificação dos/as 22 sujeitos de pesquisa, uma vez que trago, partes da vida deles por todo 
o trabalho. 



tempo, como sendo essa a melhor opção; leva em conta a possibilidade de 

desenvolver suas habilidades e fazer o que gosta, independente do retorno financeiro. 

As informações sobre a profissão, coletadas por ela em revistas, sites e com os 

próprios professores mostraram, entretanto, que se trata de uma profissão ainda 

incipiente no estado do Espírito Santo. Afirma: “Se eu realmente fizer, tenho que ir 

para o Rio de Janeiro ou São Paulo, aqui não tenho futuro, esse curso nem existe na 

UFES”. Em outros momentos, entretanto, as facilidades colocadas pelos pais, por 

serem médicos e donos de importante clínica no Espírito Santo, deixam-na em dúvida, 

já que seguir a profissão: medicina pode oferecer-lhe melhores oportunidades 

profissionais. É um dilema para a menina: 

Não sei se quero fazer medicina... Quando penso nisso fico chateada em 
imaginar que não farei nada do que gosto. Eu até tentei gostar de medicina. 
Quando voltei do Canadá me matriculei [sic] na turma de biomédicas, minha 
mãe ficou toda contente. Aí comecei a ver livros de anatomia, fisiologia, ver 
site... Mas não adiantou, não consegui me identificar de jeito nenhum. Aí fui 
para a turma de humanas. Só que bate às vezes bate uma dúvida: “deixar 
para trás todo um futuro que meus pais construíram? E que já está ali. Eu só 
preciso dar continuidade para ter um bom futuro...” 

Sentimentos de dúvida e medo de perder uma boa oportunidade de conquistas futuras 

são engendrados, sobretudo, nas relações de família. Como parte do projeto dos pais, 

a profissão de médico propiciou-lhes conquistas e ascensão social, um fenômeno 

típico das classes médias que buscam a ascensão por meio da profissionalização. A 

entrevista com a mãe de Isabela8 revela elementos da percepção dos pais: “A Isabela 

é muito jovem. É imatura. Ela nunca precisou trabalhar, não tem que se preocupar em 

pagar contas. Então essa coisa de fazer design é muita ilusão. Acho que ela precisa 

botar os pés no chão”. A mãe também revela que o curso de medicina lhe trará mais 

oportunidades de crescimento e sucesso: “Vê [sic]: eu e o pai dela temos uma clínica 

e agora serão abertas novas unidades. Tudo vai ficar para ela e a irmã. É uma boa 

oportunidade de crescerem e de ter sucesso”. Suas dúvidas e temores surgem como 

parte de projetos construídos  pelos pais para as filhas. As expectativas dos pais 

também fazem parte da construção desse projeto profissional. Os projetos não 

operam num vácuo, afinal, os projetos individuais “sempre interagem com outros 

dentro de um campo de possibilidades” (VELHO, 1999, p. 47). Por isso, um mesmo 

                                                           
8 A entrevista com a mãe de Isabela deu-se ao acaso, pois ela levou a menina para a entrevista 
agendada comigo e acabou querendo conversar sobre a percepção da dúvida da filha. Solicitei que 
gravasse nossa conversa e ela aceitou, o que se constituiu numa importante fonte para a pesquisa.  



indivíduo pode portar projetos diferentes, até contraditórios, sendo tão complexas e 

múltiplas as suas formas de escolha.  Deixar de lado as expectativas dos pais é motivo 

de tristeza e dúvida: 

Eu sinto exatamente que estou deixando de lado o sonho que meus pais 
fizeram a vida inteira, porque eles construíram do chão, do nada... Às vezes 
eu penso que estou jogando tudo no lixo, entendeu? Que eu estou 
completamente abandonando tudo o que eles fizeram a vida toda. Mas eu 
fiz um esforço para gostar de medicina e não deu certo. Às vezes, olhando 
para minha mãe, parece até que sou uma decepção para eles. Mas acho 
que todo mundo já viu que esse não é o meu foco. 

O desejo de fazer o que gosta, o medo de não corresponder às expectativas dos pais, 

medo do fracasso e do arrependimento, além da percepção de suas capacidades e 

as representações que os outros constroem sobre ela se misturam. Isabela relata que 

amigos, professores e colegas vinculam suas características e habilidades aos cursos 

ligados na área de arte: “Sempre elogiam meus desenhos, meus textos, dizem que 

tenho um dom. Eu não acredito nisso. Eu me esforço bastante para fazer o que gosto”. 

Fazer o que se gosta é um valor que se constrói como parte de disposições mais ou 

menos duráveis dos indivíduos para a ação, ou seja, é parte de seu habitus, fazendo 

alusão à Bourdieu (2004). Dedicar-se ao desenho, a leitura e à escrita fez parte de 

seu processo de socialização, como também não se preocupar com dinheiro foi algo 

forjado em suas experiências de vida; disso, pois, recolhe os sentidos que atribui ao 

curso de design: 

Para mim, fazer design significa criação. É perfeito! Além de fazer o que 
gosto e de poder aplicar tudo que me interessa e mais um pouco, tem a 
oportunidade de estar num ambiente de criação. Vou ter que acompanhar 
as tendências do mercado, você fica ligada com as coisas do mundo. Não é 
só dinheiro que importa. 

As experiências de Isabela revelam os lugares, as posições ocupadas em seu campo 

social e o acesso ao capital cultural como parte das tradições vividas por ela, 

preservando a preocupação de ser bem sucedida. Além disso, a associação do curso 

de medicina a status e prestígio parece estar em jogo, quando pensa em desistir dessa 

carreira. Afirma: “Vê, médico é médico! Tem aquela coisa: oh!... É doutor! E, ou bem 

ou mal, médico nunca está desempregado”. Um processo de construção e negociação 

de projetos profissionais constrói-se, portanto, vinculado a códigos culturais em que 

atuam sentimentos contraditórios. A opção por uma profissão não é tarefa simples e 

envolve experiências de muitas complexidades. Opera-se um intenso processo de 

trocas entre grupos, projetos e sentidos. Aliás, os indivíduos modernos “[...] nascem e 



vivem dentro de culturas e tradições particulares. [...] Mas, de um modo inédito, estão 

expostos, são afetados e vivenciam sistemas de valores diferenciados e 

heterogêneos” (VELHO, 1999, p. 39). Nessa complexa rede de sentidos, que se 

entretece, Isabela faz suas negociações com a realidade, quando avalia o curso de 

design dentre outras opções: 

Acho que muita gente se desmotiva [sic] por essa área por causa do 
mercado de trabalho. Ta [sic], é mais difícil que outras áreas, mas não é todo 
mundo que faz medicina e direito que vai lá para o alto. Acho que é algo 
complicado, mas não é monstruoso, não sou pessimista. 

Além disso, busca formas de afirmar seu gosto diante da preocupação expressa pelos 

pais sobre garantir-se em uma carreira promissora. O importante aqui é observar que 

os processos sociais que constituem e que atravessam o campo de experiências de 

Isabela, não são entidades separadas da vida pessoal que a influenciam ou que 

determinam seus rumos profissionais. Como indica Elias (1990), indivíduo e 

sociedade são entidades sociais que se inter-relacionam. E as experiências humanas 

modificam “de maneira sutil ou de maneira radical” o rumo da História, segundo 

Thompson (2002, p. 13). É na experiência humana que se criam e se recriam sentidos 

dados à própria vida. A noção de projeto recupera, então, essa dimensão ativa e 

criadora do indivíduo. Isabela constrói seu projeto, rompendo com a tradição de família 

e com sentidos que os pais orientam suas ações. Ela afirma o que gosta, numa 

negociação com a realidade e em direção a conquistas que as meninas de seu tempo 

almejam. Não abandona a perspectiva do sucesso, mas negocia com base naquilo 

que o seu campo de experiências projeta como o seu horizonte de expectativas. 

As formas de perceber, sentir e ver a realidade são de fato diferentes. Isabela e Liliam, 

nitidamente constroem seus projetos profissionais, a partir de posições sociais 

determinadas, e atravessadas por desejos, expectativas e verdades que foram 

construídas historicamente. Nestas histórias, é possível identificar o quanto a falta de 

democratização da educação traz diferente perspectivas e diferentes possibilidades 

de “escolhas”. Vejamos agora a segunda questão: o quanto os projetos profissionais 

são impactados pelas racionalidades do mundo do trabalho. 

 

 



 

3.2 Projetos Profissionais e Racionalidades do Mundo Trabalho 

As preocupações expressas em “escolher uma profissão”, “fazer uma boa escolha”, “não 

fracassar”, “obter sucesso a partir de suas escolhas” são parte das sensibilidades dos 

entrevistados. Apontam para sentidos que, como destaca Elias (1987), modelam habitus e 

costumes e se constroem a partir da mudança ocorrida em função da criação de um espaço 

específico para o trabalho na sociedade burguesa: 

A vida privada é modelada em função de sua dependência com relação à 
situação profissional. O homem da sociedade burguesa de massa sabe, em 
geral muito bem, como ele deve se comportar na esfera profissional. Todos 
os esforços de modelagem da sociedade visam esta esfera (ELIAS, 1987, p. 
114). 

Preocupações com o futuro profissional, expectativas de que este traga ascensão 

social, ganhos, conquistas, status, sucesso, dinheiro, reconhecimento e 

pertencimento é parte dos sentidos civilizadores que constituem os projetos 

profissionais. A própria identidade é modelada a partir da situação profissional como 

demonstra Viviam9: “Eu quero ser professora, porque assim eu lido com criança, com 

pré-adolescente, então é uma área em que eu me identifiquei muito, por isso eu 

escolhi.” Não se trata apenas de fazer ou exercer a pedagogia, mas de “ser” 

professora. Ou seja, a profissão torna-se um elemento constitutivo de sua forma de 

ser. A ideia de Elias é reforçada: a própria vida social é modelada a partir do trabalho. 

Assim, razões e sentimentos nas trajetórias investigadas forjam-se, também, em 

função dos sentidos pertinentes às racionalidades do mundo do trabalho.  

Mas, o sucesso tem um sentido mais específico na sociedade capitalista num tempo 

em que os sentidos constroem-se em função do trabalho, como destaca Elias (1987). 

O sucesso está vinculado a reconhecimento profissional, status, ganhos materiais, 

enfim, ao que garante reconhecimento e valorização aos sujeitos sociais.  

A história de Isabela, tratada anteriormente, retrata não apenas os dilemas e 

conciliações que se fazem entre o desejo de fazer o que gosta e o desejo de seguir 

uma perspectiva já consolidada de sucesso familiar. O descarte de profissões como 

desenho industrial, artes, cinema é ilustrativo de suas preocupações em fazer o que 
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gosta, mas também avaliando as dificuldades que terá para ingressar no mercado de 

trabalho. A busca de definição de resultados favoráveis a sua opção também é uma 

busca de conciliação de projetos familiares e pessoais, aparentemente antagônicos, 

visível quando localiza informes na mídia, que reforçam que design gráfico é uma das 

“profissões do futuro”. Liliam10 também revela expectativas de reconhecimento, 

sucesso e de ganhos financeiros no seu fazer profissional: 

Se você fizer uma coisa bem feita, você vai poder conhecer outras pessoas 
que vão te perceber e reconhecer teu trabalho. Essas pessoas vão ver e, 
consequentemente, você vai fazer sucesso. Se você faz sucesso, com 
sucesso traz o lucro, o bem estar financeiro... Eu acho que uma coisa atrai 
a outra. 

Como parte dos sentidos construídos pela e na modernidade o desejo de sucesso 

atualiza lógicas individualistas ao nosso tempo. Nesse sentido, destaca-se a frase dita 

pela mesma aluna: “Eu quero ser professora, porque assim eu lido com criança, com 

pré-adolescente, então é uma área em que eu me identifiquei muito, por isso eu 

escolhi [grifo nosso]”. A ênfase ao pronunciar “eu escolhi”, a entonação de sua fala e 

firmeza com que faz tal afirmativa, mostra a atualização do ideal liberal em sua 

trajetória: a garantia de liberdade e a responsabilidade sobre suas escolhas. Como 

destaca Behring (1998), a questão do sucesso e do fracasso, na sociedade atual, são 

entendidas como algo que pertence à esfera privada. O individualismo e a competição 

por um lugar melhor constituem o núcleo central da ideologia liberal. A ideia básica 

está em que o ser humano é, antes de tudo, um indivíduo do ponto de vista ontológico 

e ético e, portanto, livre para escolher entre o sucesso e o fracasso. Conquistar o 

sucesso e evitar o fracasso é um sentido que move as experiências no tempo e no 

espaço. Está presente nas entrevistas e revela parte das sensibilidades dos 

entrevistados, independente de cor, classe, raça, gênero ou idade; isso move a 

construção de projetos profissionais. Por isso, além de verificar o desejo de sucesso 

que se atualiza na trajetória de duas mulheres de diferentes classes, trago um pouco 

da trajetória de um homem.  

Luciano11 quer fazer o curso de direito para ter maior embasamento na hora de 

tentar concurso público, porque “aumenta o leque de possibilidades e os rendimentos 

são bem maiores que de outras profissões”. Fazer direito, entretanto, é parte das 
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negociações entre seus desejos e a realidade que vive, já que gosta mesmo é de 

história. Mas como diz: “História não dá muito dinheiro... Não vou ter futuro. Eu sou 

meio ambicioso. Quero ter sucesso! Quero ser bem sucedido, quero ter dinheiro, 

quero ter uma vida boa. E no direito eu também acabo vendo história”. O desejo de 

sucesso e a visão de que é preciso sacrificar o que gosta em função do sucesso 

aparece na sua trajetória. Não tem tantas dúvidas quanto Isabela. Para ele, o 

importante é fazer o que lhe garantirá boas oportunidades futuras. Sentidos como 

esses, remetem-nos a movimentos de longa duração que marcam também os tempos 

atuais.  

Homens e mulheres têm perseguido, arduamente, o sucesso, a superação de limites 

a sensação de vencer. De forma inconsciente ou não, o desejo de sucesso profissional 

e financeiro e o reconhecimento social são motivações para a construção de 

autonomia pessoal, algo indissociável dos projetos profissionais. São movidos pela 

busca de um ideal normativo de pertença e de participação, ou seja, busca a cidadania 

como indica como indica Kymlicka (1999). A cidadania não se refere apenas a um 

estatuto, definido por um conjunto de direitos e de responsabilidades. Mas constitui-

se, principalmente, numa identidade, uma expressão de pertença a uma comunidade 

política específica e tem, por isso, função integradora.  

A busca de autonomia está mais nitidamente presente nas razões e sentimentos dos 

projetos de vestibulandos/as que não dispõem de patrimônio familiar, caso de 

Luciano. Seus pais tiveram pouco estudo e trabalham no comércio como vendedores. 

Entretanto, sempre o incentivaram nos estudos. Ele que parou depois de terminar o 

Ensino Médio porque queria trabalhar, agora quer cursar direito. Não acredita, 

entretanto, ter chances de passar no vestibular deste ano porque está sem tempo para 

estudar: “Tem gente se preparando [sic] para o direito há muito mais tempo que eu. 

Só tem quatro meses que eu estou estudando, quando eu acabei o Ensino Médio eu 

fiquei três anos sem pegar no caderno, aí eu quero me preparar mesmo”. O pouco 

tempo de estudo dá-se em função do trabalho no qual ele tem uma jornada de oito 

horas por dia. Faz, por isso, o pré-vestibular à noite. Como parte de negociações de 

si para si avalia, em seu campo de possibilidades e decide que, neste ano, tentará 

história, porque é o primeiro vestibular que fará e no próximo ano tentará o curso de 

direito: “Ao menos, já ponho o pé na universidade, isso para mim já será uma vitória!”. 

Isso não significa que ele não tenha escolha, mas as faz num dado campo de 



possibilidades. Projetos profissionais, pensados à luz das contribuições de Velho 

(1999), são condutas organizadas para atingir finalidades específicas. Essas condutas 

são formuladas e implementadas num campo de possibilidades e com um horizonte 

de expectativas que se projeta a partir e apesar dele. Não se trata, portanto, de uma 

escolha deliberada de um ser autônomo e livre de quaisquer influências de seu 

contexto social – o que tira o peso da visão individualista de responsabilidade única 

no indivíduo na definição de suas contingências.  

O desejo de sucesso por meio de concursos públicos é também parte de uma dada 

profissionalização, atualizados em tempos mais recentes. Passar em concursos, pode 

representar razões e sentimentos de um tempo marcado pela instabilidade na esfera 

do trabalho, frente às mudanças heterogêneas, complexas e fragmentadas, como 

destaca Antunes (1995, 2002, 2009), no mundo do trabalho. Com a reestruturação 

produtiva e a entrada das novas tecnologias, microeletrôncia e robótica, diversas 

tendências configuram-se no capitalismo brasileiro. Dente elas “a redução do 

proletariado industrial, fabril, tradicional, manual, estável e especializado” (ANTUNES; 

ALVES, 2004, p. 2) ocorre, ao mesmo tempo em que se dá o aumento do novo 

proletariado fabril e de serviços sob a forma de trabalho precarizado como 

terceirização, subcontratação, tempo parcial, entre outras formas, com destaque para 

a expansão dos assalariados médios no setor de serviços; a presença feminina em 

vários setores de serviço e industriais; a exclusão de uma massa enorme de 

trabalhadores sem qualificação; o aumento do terceiro setor.  

Isso gera, nos sujeitos sociais, instabilidade e insegurança em relação às formas de 

trabalho, sobretudo do mercado privado. É nesse contexto, que fazer concursos 

públicos pode representar a possibilidade de segurança e de ganhos perdidos na 

esfera privada. Além disso, o fato de os concursos públicos, na atualidade, atraírem 

um número significativo de candidatos “demonstra que a profissionalização por meio 

do Estado ainda é uma estratégia importante para os agentes de classe média” 

(BARBOSA, 1998, p. 138). Não apenas o curso de direito é procurado em razão disso, 

mas vários outros considerados mais rápidos e mais fáceis de ingressar são 

procurados em virtude de muitos concursos exigirem nível superior em qualquer área. 

Os concursos públicos representam, em nosso tempo, uma importante estratégia de 

manutenção de lugares sociais e também de ascensão social e, portanto, de sucesso. 



O que se evidencia, então, é que a busca do sucesso, o desejo de conquistas futuras 

é um sentido - apesar de não ser único - que move as trajetórias investigadas. 

Assim como o desejo de sucesso profissional, o temor ao fracasso é parte das razões 

e sentimentos de jovens e adultos que buscam uma profissão. Passar no vestibular é 

um sentido que confere a esses jovens a sensação de reconhecimento. A reprovação, 

por outro lado, é motivo de vergonha. O testemunho de Lívia12 que estuda no curso 

preparatório para o vestibular privado, expressa essas razões: “Ninguém quer perder. 

Isso começa aqui na escola. Todos querem passar no vestibular. E se não passar é 

motivo de vergonha e de chacota para os outros. É um fracassado! Mesmo em 

medicina, que é difícil passar, tem um pouco disso”. Essas percepções, esse medo 

de sentir-se um perdedor, um fracassado, levam muitos a optar por cursos em que há 

menor interesse, cuja concorrência é menor, apenas como estratégia para garantir a 

aprovação no vestibular. Isso me remete ao caso de um menino atendido em meu 

consultório. Há um ano, fazia o curso de geografia e estava insatisfeito. Queria na 

ocasião fazer engenharia de petróleo, mas como achou que não iria passar tentou um 

curso mais fácil. Achava que fazer mais de um ano de cursinho era vergonhoso, 

porque afinal, sua tarefa era apenas estudar. As trajetórias investigadas nesta 

pesquisa, em menor ou maior proporção, também revelam esses sentidos. Gabriele13 

tentará psicologia porque acredita que não conseguirá passar em medicina, algo que 

deseja no momento. Prefere fazer um curso mais fácil para evitar a sensação de 

fracasso: “Em psicologia, eu passo, já se eu tentar medicina vai ser impossível. É o 

curso mais concorrido da UFES. Não vou suportar estudar um ano inteiro de cursinho 

e depois... reprovar”. O Ensino Médio foi cursado numa escola pública 

profissionalizante o que a deixa com muitos déficits em sua aprendizagem:  

No Ensino Fundamental, eu estudei em escola particular. Sempre fui a 
melhor aluna da turma e tive ótimas notas. Mas resolvi fazer magistério e é 
muito fraco. Não tive química, não tive física, geometria. A matemática era 
ridícula: fazer as quatro operações básicas e coisas do tipo. O máximo que 
foi visto era radiciação e potencialização. Coisas básicas que se aprende 
ainda no primeiro grau. É uma coisa horrível. Tinha uma colega que contava 
nos dedos coisas simples do tipo: “Três vezes quinze é... e contava nos 
dedos”. Só tinha gente burra naquele lugar, incluindo muitos professores. Eu 
me decepcionei. Meu desejo desde criança era ser professora, mas quando 
vivi tudo isso, resolvi mudar de profissão. Só que agora é difícil. O magistério 
não te base para nada. Estou aqui no [cita o nome do cursinho], mas tudo o 
que os vestibulandos/as estão revendo, que é do Ensino Médio, eu estou 
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vendo pela primeira vez. Sempre fui inteligente, mas é questão de lógica, 
não dá para aprender em um ano, o que todos aprendem em três. Então 
prefiro tentar psicologia porque sei que em psicologia, mesmo sendo um 
curso difícil de passar, eu tenho chance. 

Um temor de fracassar na prova do vestibular, junto com o desejo de aprovação em 

um curso da Universidade pública misturam-se. Ingressar numa universidade pública 

representa uma conquista para essa menina de 17 anos. Apesar de estudar no 

cursinho privado, vêm de uma família humilde em que os pais não tiveram estudo. O 

ingresso no mercado de trabalho deu-se aos 14 anos e tinha poucas expectativas de 

ingressar na Universidade. Isso só se desenha em seu horizonte de expectativas a 

partir da decepção com a profissão – aliás, a história também se move em função de 

ressentimentos – e com a promoção que seu pai recebera no trabalho. A mudança 

das condições econômicas de sua família possibilitou-lhe parar de trabalhar para 

dedicar-se a sua formação escolar. Criou outras expectativas e motivações que 

pudessem levá-la ao crescimento pessoal e profissional.  

O desejo de reconhecimento e de conquistar um futuro profissional melhor não se 

realizou diante do curso de magistério. Ela busca isso em um curso superior. Medicina 

ou psicologia? Como revela, não sabe a que ponto quer medicina porque gosta ou por 

um desejo de reconhecimento, afirma: “Se eu passar em medicina todos vão dizer: 

Oh! Ela passou em medicina, é uma pessoa muito inteligente”. Parte dos sentidos são 

conscientes, mas há outros não tão conscientes, como o desejo de ascender 

socialmente e de ter uma profissão de status assegurado pelo curso de medicina. Por 

outro lado, avalia suas reais possibilidades de passar em um vestibular tão concorrido, 

afinal não teve uma boa base de conhecimentos. A avaliação que faz sobre seu campo 

de possibilidades e a necessidade de passar logo no primeiro vestibular, a fazem 

desistir de medicina: “Preciso passar esse ano, meu pai não vai ficar pagando cursinho 

para mim no ano que vem. Se eu tentar medicina e não passar, fico sem nada. Quero 

entrar na UFES”. Nesse campo de possibilidades em que desenha seu projeto 

profissional, também enuncia sentidos que revelam o desejo de sucesso e de 

conquistas futuras. É nesse campo que faz suas negociações com a realidade: 

“Psicologia não é um curso tão difícil de passar quanto medicina, mas não é um curso 

tão fácil. Não é qualquer um que passa. Então é uma profissão mais valorizada do 

que outras. E, se eu me esforçar bastante, consigo passar”. As condições precárias 

da formação de professores, no Brasil, são processos sociais de longa duração que 



se atualizam. Não apenas nessa trajetória, mas em várias outras, há uma denuncia 

explicita de que o ensino público, em nível secundário, não fornece reais condições 

para o ingresso no ensino em nível superior. O que será tratado mais adiante.  

A busca da superação de limites, o desejo de conquistas futuras, a 

possibilidade de adquirir status com a profissão, o reconhecimento pessoal a partir da 

aprovação no vestibular são expressos nas razões e sentimentos dos entrevistados, 

indicando que muita coisa está em jogo, nesse momento. Agir de forma a evitar o 

fracasso configura parte do que move as experiências humanas, afinal “ninguém quer 

perder” como afirma a vestibulanda, ainda mais num mundo que confere tamanho 

valor e significado à esfera do trabalho. Fracassar, nesse âmbito, é fracassar na 

própria vida e pior, é ser responsável por isso, de acordo com as teses liberais em 

circulação. A construção do projeto profissional é, então, percebida como parte da 

construção da própria identidade.  

Os projetos profissionais, portanto, também resultam de negociações que se 

constroem vinculadas aos códigos culturais, mas numa noção que não exclua  

também processos sociais mais abrangentes, alguns inclusive pertencentes a longa 

duração histórica. Assim, a educação, especialmente a de nível superior, tem uma 

importante função, pois irá conferir possibilidades de ascensão e de mobilização 

pessoal e grupal. Isso está presente nas expectativas dos entrevistados quanto ao 

ingresso na universidade. A negociação com a realidade se faz em múltiplos planos. 

Mas, essa negociação, se faz não apenas em função de um desejo de ascensão 

profissional. É preciso passar pelo gosto, pelas sensibilidades:  

Eu estava comentando com meu marido há pouco tempo... A área de 
ciências contábeis é uma ótima, você tem empregos todos os dias nessa 
área. Mas eu acho importante você fazer o que você gosta, não adianta você 
estar num lugar que você não está satisfeito com aquilo, você não vai 
trabalhar bem, não vai se desenvolver. As pessoas que estão do seu lado 
também não vão ficar bem porque você vai passar mal-estar para elas. É 
bom acordar todos os dias e dizer: ‘que bom que eu estou indo trabalhar, 
que bom que eu estou indo para o meu emprego... Que bom que eu gosto 
de fazer isso. Se você não gosta, não se dedica. 

Os projetos não são feitos por atores em gozo da plenitude do livre-arbítrio para 

decidir. Há forças e circunstâncias que se precisa enfrentar. Para isso, é preciso “fazer 

e refazer mapas cognitivos [...] com implicação imediata na autopercepção e 

representações individuais” (VELHO, 1999, p. 45). Liliam combina memórias de sua 



infância, exigências do mundo do trabalho e a vontade de trabalhar cedo, como forma 

de adquirir a desejada autosuficiência. Universos simbólicos construídos em sua 

família de origem, sua primeira socialização, interagem com os sentidos colocados 

pelo mundo do trabalho, além das representações que constrói de si e das profissões, 

numa trama complexa de interações rizomáticas, de que nem sempre se apercebe.  

Ela aprende, contudo, com suas experiências, não apenas a lidar com essas situações 

a partir do desenvolvimento de estratégias racionais, mas desenvolvendo uma 

capacidade de se “adequar” a essas circunstâncias: “Eu acho que se você não criar 

uma compensação, tudo fica mais difícil. Acho que a vida já é frustrante;  se você ficar 

remoendo tristeza é pior. Mas, você tem que fazer o bem para você mesmo”. Isso não 

sugere passividade ou comodismo, Liliam é ativa e consciente nesse processo de 

adequar-se às circunstâncias – táticas e estratégias de ação – como indica Michel de 

Certeau (1994) colocadas por seu campo de possibilidades.  O desejo de ascensão 

social, de ter sucesso pessoal e profissional, de ter mais qualificação e de ter uma 

profissão, direcionam as trajetórias a fazer um curso superior. Parte dos desejos e 

necessidades individuais, que se conectam as transformações colocadas pelo mundo 

do trabalho. Pois novamente, voltando a Elias (1987), a lógica da profissionalização 

constrói-se como um sentido civilizatório em que “a vida privada é modelada em 

função de sua dependência com relação à situação profissional” (p.113).  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A multiplicidade de sentidos e de sensibilidades que se forjam do campo de 

possibilidades, espaço de feitura dos projetos profissionais, não se esgota com essa 

pesquisa. Ao contrário levanta questões e proposições para aprofundamentos 

posteriores. Mas a relevância deste trabalho se dá ao propor um olhar diferente: 

perceber os projetos profissionais como processos de longa duração histórica que 

compõe a subjetividade humana de múltiplas formas, em rupturas, conciliações, 

adaptações... Enfim como processos que compõe as experiências humanas, que 

compõe as sensibilidades de um tempo, mas que, nem por isso, as determinam, são 

(re)criados e (re)significados por homens e mulheres com diferentes inserções 

políticas, econômicas, sociais e culturais. É nessa perspectiva que tanto a exclusão 



educacional e as racionalidades do mundo do trabalho são parte constitutiva dos 

projetos profissionais. 

 

Contribuições sobre razões e sentimentos forjados a partir das diferentes inserções, 

como gênero, classe social, raça e geração, também são de grande valia para a 

compreensão de que os projetos profissionais se fazem, também, atrelados a outros 

projetos mais amplos e que se articulam aos lugares sociais ocupados.  E foram mais 

trabalhadas na tese de doutorado da autora: Razões, sentimentos e projetos 

profissionais: experiência de vestibulandos/as, (ALMEIDA, 2010) da qual originou-se 

este artigo. 

 

Vale ressaltar ainda, que a emergência da “escolha de uma profissão”, fenômeno 

relativamente novo na história da humanidade, está atrelada, não apenas a uma 

mudança na organização do trabalho com o advento da grande indústria na 

modernidade, mas, sobretudo, a uma mudança na visão de ser humano – de ser livre 

e autônomo quanto a suas escolhas. A ideia de “escolher” carrega as marcas do 

individualismo moderno e de todo o peso que se faz sobre a responsabilidade pessoal 

por sucessos e fracassos futuros, o que tem sido reafirmado e propagado por teses 

liberais e neoliberais do nosso tempo, caso de Hayek (1987). Ele dá pistas sobre a 

concepção proposta por essas teses. Propaga-se que o ser humano é o único 

responsável pela execução de seus objetivos e pelas próprias aspirações; cada 

indivíduo deve lutar para atingir seus próprios objetivos, mesmo que cause prejuízos 

aos seus semelhantes. 

 

Em função disso é importante a mudança de perspectiva: não se trata de escolha 

profissional e sim de projetos profissionais. Os projetos profissionais remetem à 

inserção social econômica e cultural e a questões inscritas no presente como: sistema 

de cotas e as expectativas que surgem com esse sistema, ingresso no mercado de 

trabalho, desemprego, entre outros. Além de processos sociais mais duradouros 

como: acesso desigual das camadas populares ao mercado de trabalho, a falta de 

democratização do ensino superior no Brasil, divisão social do trabalho, questões 

relacionadas à classe, gênero e etnia e campo das políticas públicas, entre outros. O 

importante é que todos esses processos sociais atualizam-se nos indivíduos na forma 

de gostos, razões, sentidos, sentimentos e habitus, vividos na experiência individual 



de cada um. Ganham contornos específicos. Os indivíduos negociam com a realidade, 

com certos sentidos civilizadores que os levem a caminhos que tragam ganhos e 

conquistas. E, é nessa negociação com a realidade, inter-relação complexa do 

indivíduo com seu meio, que se encontra, tanto as possibilidades de manutenção 

como as de ruptura com as determinações sociais. 
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