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Resumo

O objetivo deste artigo é analisar a importância do debate sobre o cotidiano escolar em uma “Oficina de Orientação Profissional”. A Oficina
foi conduzida por um psicólogo junto a alunos do terceiro ano de uma escola pública de Ensino Médio em Viana, Brasil. Descrevem-se os
instrumentos utilizados, incluindo questionários, técnicas de grupo e análises coletivas, e os resultados obtidos nos três primeiros encontros
da Oficina. Os dados coletados geraram análises qualitativas sobre a experiência escolar dos jovens. Posturas de dependência e passividade
com relação ao cotidiano escolar foram identificadas e questionadas pelos participantes. O trabalho confirmou a importância do debate sobre
o cotidiano escolar e do foco na produção de autonomia, em intervenções psicossociais com Orientação Profissional.
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Abstract

The aim of this paper is to analyze the importance of discussing high-school experiences in a “Professional Guidance Workshop”. The
intervention was conducted by a psychologist with final year high-school students from a public school located in Viana, Brazil. We describe
the procedures, including questionnaires and group techniques, and the results from the three first intervention sessions. The assembled data
generated qualitative analysis over the students’ relations to school. The analysis’s results showed attitudes of dependency and passivity
among students. Those attitudes were discussed and criticized by all participants. Focus on creating autonomy generated practical indications
to this kind of psychosocial intervention.
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Introdução

Este artigo relata os primeiros encontros de
uma “Oficina de Orientação Profissional”. Seu
objetivo é mostrar a importância do debate
sobre o cotidiano escolar dos alunos no contexto
de uma intervenção desse tipo. A Oficina foi
conduzida por um psicólogo (o “moderador”) e

duas estudantes de psicologia e foi dirigida a
alunos do terceiro ano de uma escola pública de
Ensino Médio localizada em Viana, na região
metropolitana de Vitória, ES, Brasil.

Neste texto, adotaremos a narrativa em
primeira pessoa. Tentaremos oferecer ao leitor a
possibilidade de imersão na história concreta da
intervenção. Esperamos contribuir para o corpo
de conhecimentos sobre Orientação
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Profissional, especialmente no contexto das
escolas públicas, além de inspirar futuras
intervenções.

Para localizar nosso relato no campo
teórico-prático da Orientação Profissional,
citamos Abade (2005), que identifica três
vertentes principais nesse campo: a
psicométrica, a clínica e a psicossocial. A autora
fala de uma atual predominância dos enfoques
clínico e psicométrico. Adotamos, aqui, um
enfoque psicossocial.

Definimos Orientação Profissional como
uma “intervenção psicossocial” (Sarriera, 2000)
que tematiza especialmente a relação entre
homem, educação e trabalho. Em uma
intervenção psicossocial, objetiva-se ampliar a
consciência dos indivíduos sobre os
determinantes concretos do contexto que os
cerca, fornecendo instrumentos para a ação e
para a transformação desse contexto. O objetivo
geral da Orientação Profissional é favorecer
uma “boa” escolha profissional, definida como
aquela que é feita a partir de uma análise crítica
da sociedade e do trabalho, e que é tomada por
um sujeito que se sente participante ativo da
construção de sua própria história e do mundo
em que vive.

Bastos (2005) defende que a Orientação
Profissional não seja encarada como um luxo
destinado às classes mais abastadas. Sua
inserção nas escolas públicas poderia fornecer
oportunidades aos estudantes de discutir a
sociedade e os significados da escolha
profissional, preparando para uma entrada mais
crítica e consciente no mundo do trabalho. A
Orientação Profissional pode contribuir para
questionar informações estereotipadas sobre as
profissões, fornecer dados mais reais sobre os
diversos contextos de trabalho e para uma
reflexão a respeito dos determinantes concretos
das escolhas.

Relataremos aqui os três primeiros
encontros de uma série de oito que constituíram
o total da Oficina que coordenamos. Esse
recorte tem o objetivo de enfocar o debate
realizado junto com os estudantes sobre o
cotidiano escolar.

Primeiro Encontro: Apresentações e
Discussões sobre a Escola

A partir de experiências anteriores e de
leitura de bibliografia sobre o tema (Bock &
Aguiar, 1995; Sarriera, 2000; Aguiar & Ozella,
2003), fizemos uma programação preliminar da
Oficina, concentrando-nos inicialmente nos três
primeiros encontros. Partimos do pressuposto de
que toda a programação poderia ser modificada
ou mesmo abandonada conforme o desenrolar
da atividade.

O primeiro encontro da Oficina foi marcado
para a segunda semana de agosto de 2005, em
uma sexta-feira, das catorze às dezesseis horas,
como nos encontros subseqüentes. Recebemos
os estudantes em um clima de descontração,
com conversas despretensiosas, para começar a
estabelecer relações de proximidade e
confiança. Antes de começar, os jovens que se
interessaram em participar leram e assinaram
um termo de consentimento, contendo objetivos
e métodos da Oficina. Neste relato, faremos
referências a eles utilizando nomes fictícios:
Marcelo, Júlio, Carolina, Tatiana, Beatriz, Iara,
Laura, Andréia, Joana, Caetano e Luciano,
estudantes do turno da noite, com idades
principalmente entre 17 e 20 anos.

Com todos sentados em círculo, iniciamos o
primeiro encontro. Começamos com as
apresentações: dissemos nossos nomes, de onde
vínhamos e explicamos a proposta da “Oficina
de Orientação Profissional”. Dissemos que
nossos objetivos incluíam refletir sobre a futura
inserção profissional dos estudantes.

Andréia se apressou em dizer: “eu fiz o
teste com o psicólogo para ter uma idéia. Mas,
não adiantou de nada!”. O moderador
aproveitou essa fala para detalhar um pouco
mais a proposta da Oficina, apontando
diferenças com relação a uma concepção
“tradicional” de orientação vocacional e a certa
forma de uso dos testes psicológicos, criticadas
por Bock (1995). O moderador esclareceu: “[...]
para que a Oficina funcione, eu preciso contar
com vocês. [...] Vocês têm que vir aqui para
participar mesmo. Participar das técnicas, dos
jogos e dos debates. Estão a fim?”

O objetivo dessa fala inicial foi explicitar o
convite ao trabalho, à participação. Os
estudantes responderam que sim, aceitando o
convite. Passamos, então, à primeira atividade
programada, que consistia na apresentação dos
participantes. Dedicamos bastante tempo a essa
apresentação, com a intenção de estabelecer ou
reforçar os vínculos entre os alunos, de maneira
a facilitar o trabalho coletivo que estava por vir.

Algo que ressaltou desse primeiro encontro
foi a vontade dos estudantes de falar da sua
experiência de escolarização, aspecto que
escolhemos como tema central deste artigo.
Esse assunto surgiu com força, já durante a
apresentação. Em um determinado momento,
Laura falou de sua escola anterior (que ela
preferia à escola atual):

[...] não é igual aqui. [...] Aquele pessoal ‘que
não quer nada’, a escola [a anterior] faz o aluno
ver que ele tem uma chance, que ele é alguém.
Aqui não. Aqui, tanto faz tanto fez. Se você
quiser sair da sala sai. Lá não. Lá tinha
disciplina.
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Essa fala disparou um debate acalorado
entre os participantes, envolvendo a avaliação
que faziam da escola, dos professores, da
diretora, do comportamento dos outros alunos,
etc. A discussão animada desse tópico tomou
ares de uma catarse. Esses temas são centrais e
de óbvia relevância para a vida dos estudantes
(Günther, 1996). Ao mesmo tempo, sabemos
que eles geralmente não têm, em seu cotidiano,
espaços formalizados para falar desses assuntos.
Os encontros iniciais de nossa Oficina se
constituíram justamente em um espaço desse
tipo.

Os participantes falaram principalmente de
insatisfações com relação a sua escolarização.
Descreveram a escola como nova, com muitos
equipamentos, mas relataram dificuldades em
usá-los. A escola parecia “não ligar para os
alunos que não queriam nada”. Para alguns, ela
carecia de disciplina. Uma greve de professores
ocorrida em 2005 fez acumular conteúdos
curriculares. Havia professores que, segundo a
percepção dos estudantes, claramente não se
importavam com o aprendizado e com o
desenvolvimento dos alunos. O conhecimento
adquirido não era percebido como suficiente
para vestibulares ou concursos. Havia colegas
com comportamentos inadequados e
indisciplinados. Os participantes da Oficina
pareciam distinguir dois tipos de alunos, os que
querem aprender e os que não querem, e
incluíam-se na primeira categoria. Ficou clara
certa dependência entre matérias e professores:
os estudantes gostam de uma matéria e se
dedicam a ela se o professor for empático e
envolvente.

Cabe citar aqui uma pesquisa realizada por
Matos (2003). A autora procurou compreender
por que os jovens continuam a conferir
importância central à escola, mesmo que essa
instituição os negue como sujeitos. Os jovens,
além de citarem o aspecto de espaço de
sociabilidade (em que podem interagir com os
amigos e conhecer pessoas novas), responderam
essencialmente que a escola está associada à
preparação para o futuro e para o trabalho. A
pesquisa foi feita em escolas públicas e
particulares e os resultados foram muito
semelhantes: seja nas classes sociais mais
abastadas, seja nas mais empobrecidas,
prevaleceu a associação do estudo com o futuro
e com a esperança.

Ainda no primeiro encontro da Oficina,
pedimos aos participantes para escrever uma
carta endereçada a “um melhor amigo” ou a
“uma melhor amiga”. Nessa carta, eles
deveriam contar como era sua escola e falar
sobre sua futura vida profissional. Uma análise
de conteúdo temática (Bardin, 1977) feita com

base nas cartas permitiu visualizar sentidos
conferidos a esses temas.

Todos os participantes fizeram críticas de
diferentes naturezas à escola. Os seguintes
elementos de discurso foram os mais relevantes:
os professores estão correndo com as matérias e
com os trabalhos; o ensino é de má qualidade;
“não consigo aprender”. Entretanto, houve
também elogios à escola. Os estudantes citaram
principalmente que a estrutura física é boa, que
existem bons equipamentos e que os professores
estão orientando os alunos para o vestibular.

As linhas dedicadas ao futuro profissional
foram marcadas pelo medo e pela indecisão
para alguns e por um razoável grau de certezas
para outros. A maioria se declarou indecisa,
com indicações de duas ou três profissões
almejadas (profissões que exigem curso de nível
superior), ou afirmando simplesmente que
queriam “ser alguém na vida”. Dois
participantes citaram cursos técnicos como parte
do caminho profissional e dois outros
declararam sonhar com uma carreira artística. O
medo apareceu claramente na fala de duas
participantes: “o que será de mim depois do
Ensino Médio?”.

Obviamente, todas essas questões nos
interessavam profundamente e estavam
intimamente relacionadas com os objetivos que
havíamos estabelecido para a Oficina.
Avaliamos que esse primeiro encontro tinha
sido produtivo, no sentido de criar um vínculo
grupal entre todos e de levantar temas
relevantes. O que nos chamou a atenção foi a
ênfase dada às impossibilidades (a escola é
ruim, não consigo aprender, etc.) e às incertezas
(não sei como pensar meu futuro).

Segundo e Terceiro Encontros:
Idéias Subjacentes e Análises

Coletivas

Nosso segundo encontro foi intitulado
“Como nos integramos, o que curtimos e o que
não curtimos”. A intenção geral foi insistir no
aprofundamento do vínculo entre os membros
do grupo e estabelecer algumas reflexões sobre
os prazeres e desprazeres da vida dos
participantes.

A primeira atividade foi o que chamamos
de “conversa de integração”. Formaram-se
duplas que deveriam conversar sobre temas
livres. Entretanto, duas perguntas foram
sugeridas para “aquecer” a interação: “o que
você gosta de fazer no final de semana?” e “o
que você fez no final de semana passado?”.
Depois dessa “conversa de integração”, abrimos
o debate e cada um expôs o que tinha achado
interessante ou surpreendente na conversa com
o outro.
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Passamos, em seguida, ao preenchimento de
uma ficha idêntica à sugerida por Aguiar e
Ozella (2003), chamada pelos autores de
“curtigrama”. O “curtigrama” é constituído de
quatro questões abertas: “o que curto e faço?”,
“o que curto e não faço?”, “o que não curto e
faço?” e “o que não curto e não faço?”.

Esse material também foi submetido a uma
análise de conteúdo temática. Pôde-se ver que o
que os participantes mais “curtem” são as
atividades relacionadas ao lazer, destacando-se
os temas “praia/passeios/viagens” e “sair à
noite/sair com os amigos”. Além desses temas,
citaram: fazer esporte, namorar, dançar, ver tv e
filmes, fazer compras, ouvir música, conversar,
comer, fazer teatro. Foi possível perceber que
“ter ou não ter dinheiro suficiente” foi o critério
mais forte para a distribuição desses itens em
“faço” ou “não faço”.

Alguns participantes declararam “curtir”
também o estudo e o trabalho. É importante
dizer que “trabalhar” foi, via de regra,
classificado como “curto e não faço”. Os
estudantes que participaram da Oficina não
estavam trabalhando ou estagiando e a maioria
declarou estar à procura de um trabalho. As
falas dos participantes deixaram entrever a
seguinte idéia subjacente: “é preciso conquistar
uma boa formação e um bom trabalho, para ter
dinheiro e, aí sim, ser ‘ativo’, poder fazer as
coisas de que gosto”.

A análise de “idéias subjacentes” como essa
se mostrou importante para nossos objetivos.
Entendemos que tais idéias compõem os
“sentidos subjetivos” associados à escolha
profissional e à escola. O conceito de sentido
subjetivo decorre da teoria psicológica de
Vygotsky e é exposto por Aguiar e Ozella
(2003): trata-se de uma construção do sujeito,
feita a partir da apropriação ativa dos
significados sócio-históricos. O sentido
subjetivo é “[...] algo não necessariamente
explicitado no discurso do sujeito, algo sobre o
que o próprio sujeito talvez não tenha clareza”
(p. 258). Trata-se de algo “subjacente” à fala
dos sujeitos, que é explicitado pelo pesquisador,
em um processo de construção e interpretação.

Voltemos à Oficina. O que os participantes
disseram “não curtir” com mais força ficou bem
claro: executar tarefas domésticas. Expressões
como “limpar o banheiro”, “lavar a louça” e
“cozinhar” foram as mais citadas. Os estudantes
são, em geral, obrigados pelos pais a ajudar nas
tarefas domésticas e reclamam muito delas.

Percebendo que alguns diziam “curtir” os
estudos enquanto outros não, o moderador
lançou a questão: “afinal de contas, vocês
gostam ou não gostam de estudar?” A pergunta
gerou uma animada discussão entre os
participantes, permitindo explicitar as condições

para que haja interesse nos estudos: entramos
novamente no debate sobre o cotidiano escolar.
O discurso que apareceu com mais intensidade
foi o seguinte: “depende do professor”. Tal idéia
é exemplificada na fala da Laura:

“Quando você gosta... quando tem um
professor que faz você gostar da matéria... que
dá uma aula... igual o professor ‘Afrânio’ da
‘Malhação’  [novela]... que tipo assim né...
divertido: ele vai brincando com as coisas,
entendeu? Pega uma coisa que não tem nada a
ver e faz todo mundo rir, então a gente começa
a gostar. Então, eu acho que... depende do
profissional”.

Nota-se, nessa fala, a seguinte idéia
subjacente: “sou obrigado a cumprir as
atividades da escola, incluindo estudar coisas
que não fazem muito sentido para mim. Não há
chances de participar da criação das regras da
escola. Se eu der sorte, terei professores
fascinantes que me farão gostar do que tenho
obrigatoriamente que estudar”. Adicionalmente,
pode-se notar a idealização de um “professor
perfeito”, baseada em um personagem de
programa de televisão dirigido à faixa etária dos
jovens.

Sentimos, neste encontro, que os alunos
assumiam majoritariamente uma posição de
passividade com relação à sua formação no
Ensino Médio, como se essa formação não
fizesse ou não pudesse fazer parte de um projeto
pessoal e autônomo.4 Pudemos verificar alguns
condicionantes psicossociais de uma dupla
passividade. Por um lado, a submissão à
obrigação apareceu relacionada às atividades
domésticas e à família. Por outro, o interesse
pelos estudos surgiu condicionado à dedicação,
à competência didática e à empatia dos
professores.

Um dos objetivos da Oficina ficou ainda
mais claro: dar visibilidade a esses indicadores
de passividade, para que os estudantes
pudessem refletir sobre eles, apropriarem-se de
elementos de sua condição psicossocial e
assumir posturas mais ativas visando à
superação de seus obstáculos. Um objetivo
como esse sugere uma estratégia principal:
analisar as idéias subjacentes às falas e
comportamentos naturalizados; trazer essas
idéias à tona e desafiar os seus pressupostos.

Foi o que tentamos propor de forma um
pouco mais sistemática nos encontros
subseqüentes. No início de cada encontro,
dedicávamos um tempo para refletir sobre as
questões debatidas no encontro imediatamente

                                                
4 A noção de autonomia utilizada aqui não significa “fazer o
que se quer no momento que se quer”. Autonomia é
entendida como possibilidade de participação ativa na
construção coletiva de normas (conforme exposto em
Novais, 2004).
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anterior. Contávamos aos estudantes as análises
que tínhamos feito a partir do que eles tinham
dito e eles nos diziam o que achavam dessas
análises. Chamamos esse procedimento de
“devolução de análises”.

Ao terceiro encontro da Oficina demos o
título de “O dia-a-dia na escola” e decidimos
iniciá-lo colocando em prática a “devolução de
análises”. Depois, proporíamos uma atividade
de dramatização a ser feita em grupo.
Começamos trazendo à tona as idéias
subjacentes a que nos referimos acima. Falamos
da ênfase dada às impossibilidades e incertezas,
das distâncias colocadas entre o prazer e as
obrigações e da postura de passividade frente ao
estudo e na relação com pais e professores.

O grupo pôde refletir um pouco mais sobre
a situação de dependência e passividade, em que
muitas vezes se encontravam, com relação aos
professores. Andréia relatou uma ocasião em
que tinha combinado de “fazer bagunça” em
uma aula “chata” e disse: “acaba a gente mesmo
prejudicando a nós mesmos”. Júlio, refletindo
sobre o tema, concluiu: “o problema é esse.
Mesmo que a professora de história seja
péssima, a gente tem que estudar história...
independente”.

As questões eram: apesar das dificuldades,
como se apropriar da escola de forma ativa?
Como transformá-la em instrumento para o
desenvolvimento pessoal, profissional e
coletivo? Como influenciar seu funcionamento?
O moderador tentou traduzir essas questões com
a fala que se segue: “vocês estão me dizendo
que vocês acabam se sabotando em algumas
matérias, por exemplo. O que é que vocês
fazem, ou poderiam fazer, para não ser assim?
Como é que vocês fazem diferente?”.

Os participantes descreveram, então, uma
série de situações em que tentaram estabelecer
“processos de negociação” com os professores e
diretores. Citaram ocasiões em que o
comportamento e a forma de ensino de
professores os desagradavam e falaram sobre as
atitudes que tomaram em algumas dessas
ocasiões. Há casos em que a solução chegava
por meio de uma “conversa franca” com o
professor. Essa conversa surgia como uma
pausa no ritmo estereotipado da escola de
“passar matéria, passar matéria...”.

Em outra situação relatada, os alunos se
organizaram para falar com a diretora, que
intercedeu posteriormente junto ao professor.
Contaram, ainda, um outro episódio, em que um
professor de física, tido como excessivamente
rígido e disciplinador, conseguiu “se adaptar aos
alunos”. Por exigência da turma, viu-se
obrigado a abrir um diálogo, por meio do qual
alunos e professor negociaram regras de
funcionamento. Como resultado, segundo os

participantes, o professor pôde contar mais com
a colaboração dos alunos, mesmo sem perder o
rigor com relação a sua matéria.

Chamamos a atenção do grupo para
aspectos interessantes das histórias que
relatavam. Ressaltamos a forma como
professores e alunos, envolvidos nessas
histórias, abandonaram certos papéis
estereotipados e, principalmente, a importância
dos processos de negociação que podem se dar
na escola. São negociações de “regras” e de
“jeitos de ser” que julgamos de suma
importância para o processo educacional e que
quase sempre não ganham a devida visibilidade.

Passamos às dramatizações. Formaram-se
dois grupos. O primeiro encenou a visita de uma
deputada à escola. Enquanto a deputada fazia
uma palestra, vários alunos “faziam bagunça”
na platéia. O segundo grupo encenou situações
de sala de aula. Representaram uma professora
considerada “chata” e as reações de raiva e de
escárnio dos alunos para com ela.

Aproveitamos essas encenações para
abordar temas relevantes ligados à Oficina. O
moderador perguntou: “o que vocês acham que
existiu de comum nas situações apresentadas
pelos dois grupos?”. Os participantes
responderam que as duas situações mostraram
dificuldades encontradas pelas pessoas que, de
alguma forma, têm que ir à escola para lhes
ensinar (seja uma palestrante, sejam os
professores). Julgamos especialmente
importante esse tópico da intervenção: permitir
aos alunos colocar-se no lugar dos professores;
promover um descentramento, que envolve a
possibilidade de olhar sua situação escolar a
partir de outros pontos de vista.

Considerações Finais

Este breve relato dos encontros iniciais de
uma Oficina de Orientação Profissional nos
permite ter algumas intuições sobre a
organização desse tipo de intervenção e sobre a
importância do debate a respeito do cotidiano
escolar. Neste ponto, podemos tecer
considerações finais na forma de possíveis
direções de trabalho.

Consideramos importante o esforço inicial
para construir uma maior cumplicidade entre as
pessoas do grupo, de maneira a tornar mais fácil
a exposição das experiências pessoais e os
intercâmbios de idéias. A manutenção de um
clima de jovialidade e descontração também
favoreceu tais propósitos.

Aguiar e Ozella (2003), em sua pesquisa
sobre os sentidos subjetivos atribuídos por
jovens de classes populares à escolha
profissional, afirmam que “[...] o que vemos não
é um movimento de busca de soluções, mas um
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movimento em que [os jovens] reafirmam
princípios, reproduzem idéias camulfladoras do
real” (p. 273). Em nossa Oficina, tentamos
construir vias para escapar desses movimentos.
A “devolução de análises” envolvia retomar, a
cada encontro, os pontos principais do encontro
passado, já “metabolizados” pelas análises da
equipe de intervenção e pelos participantes. A
importância desse instrumento foi a construção
coletiva das análises. Ele também pôde produzir
um “sentimento de continuidade” da
intervenção, na medida em que os tópicos iam
sendo retomados.

A escola foi um tema fundamental nesses
primeiros encontros. A ausência de meios
“oficializados” de participação e a falta de
valorização das falas dos estudantes no
cotidiano da escola produziram um efeito de
catarse na Oficina com relação a esse tema.
Essas falas, que inicialmente se situavam no
registro da dependência e da impotência,
puderam ser reavaliadas. Fortaleceu-se a
visibilidade dos meios já utilizados de
participação ativa dos estudantes. Podemos dar
um destaque especial à “negociação de normas”
junto a professores, método que pode favorecer
a construção de autonomia e de uma
“autoridade liberal” (Novais, 2004).

Uma visão tradicional de Orientação
Vocacional se baseia no pressuposto de que há
lugares sociais pré-definidos aos quais os
indivíduos devem se adaptar, segundo suas
características e aptidões intrínsecas (Bock,
1995). Buscamos nos afastar dessa perspectiva
tradicional, promovendo debates críticos sobre a
realidade escolar vivida pelos estudantes. Ao
colocar em questão os papéis estereotipados de
professores e alunos, procuramos evidenciar seu
caráter de produtos sócio-históricos e, como
tais, permeáveis a transformações. Escolher
uma profissão não significa, aqui, adaptar-se à
realidade social já dada, mas pensar
criticamente essa realidade e construir uma
inserção profissional que associe necessidades
individuais e coletivas.

Como síntese, podemos dizer que os
debates sobre os processos de escolarização
propiciaram um bom começo para a Oficina,
tendo uma dupla finalidade. Por um lado,
proporcionaram um espaço de expressão
habitualmente inexistente na escola. Por outro,
favoreceram a construção de elementos
importantes para uma Oficina de Orientação
Profissional: a participação ativa dos estudantes,
o sentimento de segurança com relação a sua
capacidade de refletir sobre tópicos centrais em
suas vidas (como escola e futuro profissional) e
a análise de situações relevantes a partir de
diferentes pontos de vista. É possível concluir
que o debate sobre o cotidiano escolar, nesse

tipo de intervenção, pode adquirir importância
teórica, técnica e política.
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