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O primeiro vale... 
 

O primeiro vale é chamado o vale do conhecimento. 
Naturalmente, o conhecimento tem que vir primeiro porque o 
homem começa pela instrução. Nenhum outro animal tem 
conhecimento; apenas o homem sabe apenas o homem coleta 
conhecimento. Apenas o homem tem linguagem, escrituras, 
teorias. Então, o conhecimento tem de ser o primeiro vale.  

 
A parte negativa deste vale é que você pode se tornar 
instruído, você pode se engendrar no conhecimento. Você 
pode esquecer a verdadeira proposta do conhecimento e pode 
ficar ligado ao próprio conhecimento. Aí, acumulará mais e 
mais conhecimento e pode ficar por várias vidas acumulando 
conhecimento. Você se tornará um grande estudante, um 
especialista, mas não se tornará um conhecedor. O caminho 
do conhecedor é totalmente diferente do caminho do 
conhecimento.  

 
Há duas coisas quando o conhecimento acontece: o conteúdo 
do conhecimento - você sabe algo - e a consciência, o 
espelho, aquele que sabe. Se você ficar muito preso ao 
conteúdo do conhecimento ao invés de se ligar na capacidade 
de conhecer, você estará perdido no vale. A parte que pode 
fazê-lo ficar emaranhado, fisgado, preso, eu chamo de 
negativa. 

 
Se você se tornar instruído está perdido; não pode cruzar o 
primeiro vale. E quanto mais conhecimento você tiver, mais 
confuso ficará - porque não há meios de decidir o que é 
verdade. Tudo que você ouve se corretamente posto frente a 
você, se for feita a colocação lógica, parecerá certo. Não há 
outro jeito de decidir, não há critério. É por isso que continua 
acontecendo. Você vai a um mestre, ouve-o e ele parece certo. 
Então, vai até outro mestre, ouve-o e ele também parece certo. 
Você lê um livro e ele lhe parece certo; lê outro livro e lhe 
parece certo; você lê outro livro - talvez o oposto - e isso 
também tem a sua lógica, parece certo. Não há jeito de decidir 
o que é certo. E se você for acumulando, você irá acumulando 
contradições - relatos opostos. E há milhões de pontos de vista 
e, cedo ou tarde, você se tornará uma multidão de muitas 
filosofias e sistemas. Isso não vai ajudar. Isso se tornará o 
grande obstáculo. 

 
A primeira coisa no vale do conhecimento é que é necessário 
permanecer alerta e estar enfaticamente interessado na 
capacidade de conhecer - não no objeto, não no conteúdo. A 
ênfase é no testemunhar, é preciso estar mais e mais alerta e 
consciente para se tornar um conhecedor. Não por saber mais 
coisas, mas apenas por se tornar mais alerta é possível se 
tornar verdadeiramente um conhecedor, você usou o positivo.  

 
Osho 
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RESUMO 

 

Este projeto se insere na área de Gestão de Carreiras e trata de questões 
referentes aos critérios utilizados para a construção de carreira dos alunos iniciantes 
do ensino superior. No momento da tomada de decisão, os jovens baseiam-se em 
seus desejos e aspirações, bem como são pressionados pela força cultura e social. 
Observam somente valores tais como status, remuneração e prestígio? O 
questionamento é permeado pela concepção de que o indivíduo é produto e também 
produtor da cultura. A relevância desta pesquisa se fundamenta na busca por 
compreender os critérios utilizados para a construção do caminho profissional dos 
jovens universitários, e qual a participação das instituições de ensino superior no 
processo. A pesquisa bibliográfica utilizada para a construção da plataforma teórica, 
permite aprofundar os conhecimentos sobre o tema, e serve como base para o 
estudo de caso que envolve alunos iniciantes do curso de administração de 
empresas e também uma profissional da área de Gestão de Carreira de uma 
instituição de ensino superior privada de São Paulo.   

 

PALAVRAS-CHAVE: Carreira; Indivíduo; Cultura; Processos Interiores e Instituição 

de Ensino Superior.  
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ABSTRACT 

 

This project is inserted in the area of Career Management and it deals with 
questions referred to the criteria used for the construction of freshmen’s career. At 
the moment of their decision, youngsters are based on their wishes and aspirations 
or are pressured by social and cultural forces observing values such as status, 
remuneration and reputation. The question runs through the concept that the 
individual is a cultural product and produces its own culture. The highlights of this 
analysis is based on the search to understand the criteria taken to construct the 
freshmen’s professional way and the participation of the institutions in this process. 
The bibliographical research, was used to constructing the theoretical platform, 
allows to deepen the knowledge on the  theme, and might serve as a study case that 
involves beginning pupils majoring in Business Administration Graduation and a 
professional person of a private institution of superior education in São Paulo. 

 

 

KEY WORDS: Career; Individual; Culture; Interior processes and Institution of 

Superior Education. 
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INTRODUÇÃO 

1. Tema do Estudo 

O Brasil está se acostumando com os apagões. O primeiro ocorreu 
com a crise do setor elétrico e, ultimamente, voltou a assombrar. O 
mais recente ainda castiga os aeroportos. Agora, o termo “apagão” 
também pode ser aplicado ao mercado de capitais. Isso mesmo. O 
setor passa por um apagão de talentos... (YOKOI 2008, p. 37) 
 

Considerando-se que há um “apagão de talentos” verificaremos como os 

indivíduos escolhem o curso de ensino superior, ou seja, que elementos utilizam 

para  que a tomada de decisão possa ser um meio para entender esse processo. 

Sendo assim, uma pesquisa se torna relevante para investigar os critérios utilizados 

pelos ingressantes do ensino superior no momento da escolha do curso de 

administração de empresas, e conseqüentemente em médio prazo na construção do 

plano de carreira. O tema da pesquisa está calcado na Gestão de Carreira e como 

as mudanças ocorridas nas últimas décadas contemplam aspectos da exterioridade 

e  interioridade dos indivíduos, como estes interferem profundamente nas escolhas 

profissionais e ainda como tem sido a influência das Instituições de Ensino Superior 

em um possível processo de contribuir para o alinhamento dos dois aspectos numa 

perspectiva dinâmica de formação, auto-desenvolvimento e melhores resultados no 

uso dos potenciais humanos. 

 

2. Contextualização do Tema 
 

O mercado de trabalho passa por profundas transformações neste início de 

século. Cada vez mais os profissionais defrontam-se com desafios, tais como 

globalização, descentralização, “enxugamento” da estrutura hierárquica 

organizacional e terceirização. As próprias noções de emprego e trabalho estão 

mudando. Nesse sentido, qualquer profissional que busca ou quer garantir sua 

inserção no mercado deverá ter uma boa percepção das suas responsabilidades 

neste cenário; adquirir novos conhecimentos,  reciclar-se continuamente, bem como 

preparar-se para novos desafios. 
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 O contexto aponta um forte indício de que do indivíduo será exigida a 

capacidade de mobilizar recursos para atender às expectativas desse mercado e 

aos próprios interesses, bem como desenvolver as habilidades necessárias para 

seguir uma trajetória profissional.  Joel Dutra (1996), pontua que as empresas 

necessitam de profissionais que possuam um perfil generalista com competências 

técnicas, comportamentais e sociais, flexível e pró-ativo para movimentar-se e 

conduzir seu trabalho, gerindo sua carreira de forma objetiva em um mundo de 

constante mudança.  

Alcançar uma condição de alta performance pessoal e profissional nesse 

cenário, segundo Joel Dutra, Peter Drucker (1996), entre outros, é o resultado de um 

processo de conhecer a si mesmo, seu potencial, competências e estar consciente 

de como é percebido e, utilizar todos esses elementos como sustentáculo para o 

desenvolvimento pessoal e profissional.  

Jean-François Chanlat ao ser entrevistado por Maria Ester de Freitas (2008) 

ressalta que “A principal mudança das carreiras nas últimas décadas é terem sido 

“privatizadas” (...) o controle da carreira foi transferido para o indivíduo”. O mesmo 

autor reflete sobre as vantagens e desvantagens da mudança, pois o novo processo 

não contempla garantias e previsibilidade, mas oferece autonomia e independência. 

Além disso, torna o indivíduo responsável por suas escolhas, construções e 

evidentemente pelos resultados obtidos. 

Considera-se a escolha da profissão um dos primeiros passos importantes e 

decisivos da carreira de um jovem. Nesse período o jovem se vê diante de muitas 

opções de cursos e frentes de trabalho. O momento da escolha de uma profissão 

geralmente coincide com a fase do desenvolvimento na qual o jovem está 

descobrindo e definindo sua identidade.  Talvez seja um período decisivo para a 

construção de um Projeto de Vida que contemple um plano de carreira, considerado 

um elemento fundamental. Nota-se que alguns jovens escolhem um curso e 

arrependem-se posteriormente, os motivos podem estar relacionados à falta de 

orientação e despreparo. Dutra (1996), aponta para a necessidade de utilizar 

elementos internos e externos no momento da construção de um plano de carreira, 

os critérios externos abrangem as práticas do mercado de trabalho e os internos 
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referem-se aos desejos e aspirações do indivíduo. Em complementação Schein 

(1996),considera relevante entender a motivação para determinada carreira. 

Para Mcgregor e Little (1998), todo indivíduo possui alguns projetos que 

podem ser estruturados ou não, e que se revela à medida que o mesmo tem a 

possibilidade de conhecer, refletir e pensar sobre seus desejos e aspirações. Os 

projetos sejam pessoais ou profissionais, quando planejados podem tornar-se 

ferramentas fundamentais para atribuir significado à vida do indivíduo e oferecer 

subsídios para a busca da felicidade, além disso, com base nas metas 

estabelecidas, nortear a trajetória elegida e executar os procedimentos específicos 

com foco no resultado almejado. 

Uma escolha equivocada pode ser a origem da não-realização na carreira 

profissional mesmo depois de resultados acadêmicos brilhantes. O conhecimento 

técnico e teórico abre “portas” para o mercado, mas se as atividades propostas não 

corresponderem aos interesses e aptidões, e  caso ocorra ausência de prazer no 

desempenho da profissão escolhida, o indivíduo terá que adequar-se ao 

conhecimento adquirido. Para Chanlat (apud FREITAS 2008: 65) “... uma carreira 

bem sucedida é a que permite uma pessoa realizar-se em seu trabalho, fazendo 

coisas de que gosta e alcançando objetivos”. 

Ressalta-se que estas novas exigências que incidem sobre os profissionais 

proporcionam uma nova perspectiva para a função das instituições de ensino 

superior. Takeshy Tachizawa e Rui Otávio Andrade (1999), citam que as instituições 

de ensino apresentam uma nova fase evolutiva devido à pressão do meio ambiente 

em que estão inseridas. Delors (1996), ressalta que a transformação do estudante 

em cidadão responsável e profissional competente deve contemplar uma educação 

que possa transmitir saberes e saber-fazer evolutivos, e que esses saberes devem 

fornecer os mapas de um mundo complexo e constantemente agitado, e ao mesmo 

tempo a bússola que permita navegar através dele.  

Malschitzky (2004, p.20), cita em sua tese alguns itens contemplados por 

Anísio Teixeira i na inauguração da Universidade do Rio de Janeiro, em 1935, 

pertinente para o entendimento do papel das Instituições de Ensino Superior. 
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“Por mais limitado que seja o âmbito de vida de qualquer povo, lá 
iremos encontrar, em gérmen – por vezes obscuro e indiscriminado -, 
quatro grandes instituições fundamentais, que lhe constroem e 
condicionam a vida em comum: a Família, o Estado e a Escola....  
A função da universidade é única e exclusiva. Não se trata somente 
de difundir conhecimentos. O livro também os difunde. Não se trata, 
somente de conservar a experiência humana. O livro também a 
conserva. Não se trata, somente, de pré-parar práticos ou 
profissionais, de ofícios ou de artes. A aprendizagem direta os 
prepara ou, em último caso, escolas muito mais singelas do que 
universidades. 
Trata-se de manter uma atmosfera de saber para se preparar o 
homem que o serve e o desenvolve. Trata-se de conversar o saber 
vivo e não morto, nos livros ou no empirismo das práticas não 
intelectualizadas. Trata-se de formular intelectualmente a experiência 
humana, sempre renovada, para que a mesma se torne consciente e 
progressiva. 
Trata-se de difundir a cultura humana, mas de fazê-lo com 
inspiração, enriquecendo e vitalizando o saber do passado com a 
sedução, a atração e o ímpeto do presente. 
O saber não é um objeto que se recebe das gerações que se foram, 
para a nossa geração; o saber é uma atitude de espírito que se 
forma lentamente ao contato dos que sabem. A universidade é, em 
essência, a reunião entre os que sabem e os que desejam aprender. 
Há toda uma iniciação a se fazer. E essa iniciação, como todas as 
iniciações, se faz em uma atmosfera que cultive sobretudo a 
imaginação. Cultivar a imaginação é cultivar a capacidade de dar 
sentido e significado às coisas. A vida humana não é o transcorrer 
monótono de sua rotina quotidiana; a vida humana é, sobretudo, a 
sublime inquietação de conhecer e de saber. 
É essa inquietação de compreender e de aplicar que encontrou, 
afinal, a sua casa. “A casa onde se acolhe toda a nossa sede de 
saber e toda a nossa sede de melhorar é a universidade.” 

 
 

Malschitzky  (2004, p.21), acrescenta que: 

 “Observa-se nas palavras de Anísio Teixeira, a importância do 
papel da escola de nível superior no Brasil. Principalmente em se 
tratando de uma visão muito mais holística das necessidades atuais 
do ser humano”. 

 

   Corresponder às expectativas das organizações e do mercado de trabalho é 
um desafio para os profissionais, bem como orientar para que os estudantes 
desenvolvam competências que garantam empregabilidade é um dos desafios das 
Instituições de Ensino Superior.  
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3. Problemática e Delimitações 
 

Na formulação do processo investigativo, estabeleceu-se o seguinte 

questionamento: 

• Como caracterizar os elementos que levam os alunos universitários, 

ingressantes do curso de Administração  escolher,  construir e  gerir 

suas carreiras?  

 

3.1. As Delimitações 

 

Este trabalho está baseado num estudo de caso, em uma Instituição de 

Ensino Superior particular em especial do curso de Administração, localizada na 

região central da cidade de São Paulo que possui  mais de 100 anos de existência. 

No ano 2002, foi implementado o Centro de Oportunidades e Talentos, com 

os seguintes objetivos: 

• Desenvolver e manter relacionamento com empresas que contratam 

ou que venham a contratar os alunos; 

• Receber e divulgar vagas oferecidas pelas empresas, sejam elas 

isoladas ou parte de programas de estágio ou trainee; 

• Organizar eventos de processo de recrutamento de alunos, 

coordenando a vinda de empresas à Instituição para realização de 

processos seletivos e feira anual de oportunidades; 

• Atender aos alunos quanto às dúvidas sobre estágio, processos 

seletivos, orientações básicas sobre carreira etc. 

 

Em 2003 foi incorporado ao COT o Núcleo de Gestão de Carreiras, que é 

responsável por orientar os alunos no desenvolvimento pessoal e profissional, 
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estimulando o autoconhecimento e o mapeamento de suas competências, 

viabilizando uma trajetória na qual cada um se responsabiliza por sua própria 

carreira, estimulado por uma bússola chamada PDCI – Plano de Desenvolvimento 

de Competências Individuais, que aproxima o indivíduo de seus objetivos 

profissionais.  

O presente trabalho não pretende utilizar-se de técnicas adicionais de 

estatística descritiva, pois seu foco é exclusivamente descrever, em termos 

quantitativos, a população de alunos da Instituição estudada. Os resultados obtidos 

são específicos e sem inferência para a universalização. 

 

  4. Objetivos 
 

4.1. Objetivo Geral 
 

Verificar os elementos que permeiam a escolha dos ingressantes do curso de 

administração de Empresas, bem como o suporte oferecido pela Instituição de 

Ensino Superior na construção e Gestão de plano de carreira. 

 
4.2. Objetivos Específicos 

 
 

• Pesquisar os conceitos de construção e planejamento de Carreira Individual; 

• Investigar a formação do indivíduo e a influência da exterioridade e 

interioridade; 

• Pesquisar a definição e função do Ensino Superior e da instituição que o 

oferece, verificando como esta pode contribuir com a construção da carreira 

do novo universitário; 

• Pesquisar os critérios utilizados pelos ingressantes para a escolha do curso 

de ensino superior de uma Instituição de Ensino Superior localizada na capital 

de São Paulo ; 
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• Levantar informações sobre programas oferecidos pela instituição de ensino 

superior com o objetivo de desenvolver competências, que auxiliem o 

ingressante a incrementar a construção de seu plano de carreira individual. 

  

5. Justificativa 
 

O interesse pelo tema surgiu a partir de observação e questionamento 

assistemático desenvolvido na atividade como docente e na convivência no 

ambiente das instituições de ensino superior. Os alunos apresentam muita 

dificuldade em responder questões básicas de preferências ou identificação das 

próprias habilidades quando questionados sobre os critérios que utilizaram para a 

escolha do curso de ensino superior, como também na elaboração de um esboço ou 

rascunho de um plano de carreira individual 

Questionar sobre os objetivos, procedimentos, projetos, plano de carreira, 

leva muitos a ter uma atitude que demonstra uma visão de que isso é algo que deve 

ser oferecido pelo curso, e não como algo a ser construído e sob responsabilidade 

de cada um. Dutra (apud BOOG, 2002), cita que entre as características da cultura 

do brasileiro, existe uma forte desvalorização sobre a construção e o planejamento 

da carreira, e as respostas são reflexos dessa crença. A resistência pontuada por 

Joel Dutra pode ser resultado da influência da cultura brasileira, do modo de pensar, 

sentir e agir que caracteriza ações adotadas no país. 

O planejamento é fundamental para uma empresa, um país e também para 

um indivíduo, pois em uma sociedade cada vez mais globalizada, exigente e volátil, 

torna-se emergencial e até uma questão de competência saber focar aonde se quer 

chegar, ser parceiro na construção dos conhecimentos e definir os meios e recursos 

necessários para o alcance dos objetivos propostos. Drucker (1999), salienta que:  

O novo universitário chega à Instituição de Ensino Superior carente 
de muitas informações e orientações, ansiando por uma formação 
integral, mas acomodado e não consciente da responsabilidade de 
construir seu conhecimento e seu plano de carreira. 

 

 As Instituições de Ensino Superior devem incluir nas suas estratégias o 

oferecimento de instrumentos que preparem o universitário para essas tarefas. 
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Kotter (1996), questiona o papel do ensino superior diante dos desafios de 

adaptação gerados por mudanças rápidas: qual é o papel da educação superior 

diante dos desafios apresentados? 

Impedir que o “apagão de talentos” se alastre é responsabilidade de cada 

indivíduo, professor, coordenador e instituições de Ensino Superior, pois segundo 

Malschitzky (2004, pg. 21), “Para atender às exigências do mercado de trabalho, nos 

dias de hoje, é preciso muito mais do que conhecimento técnico.” O autor aponta a 

necessidade de ter postura profissional, responsabilidade e ética, comunicação 

assertiva e habilidades sociais. 

 

6. Organização do Trabalho 
 

Esta pesquisa está estruturada em 3 capítulos, além da introdução que 

apresenta os aspectos básicos da pesquisa, proporcionando de forma prática o que 

o estudo investiga, a problemática e a delimitação da pesquisa, os objetivos  e a 

justificativa de sua realização.  

O primeiro capítulo dispõe o referencial teórico conceitual dos temas 

explorados, oferecendo o embasamento no discurso de vários teóricos. 

Primeiramente são apresentados conceitos e considerações sobre Gestão de 

Carreira, Gestão de Carreira Individual ou Proteana e Perfil de Empreendedor. 

Trata também da Formação do indivíduo e da influência da Interioridade e da 

Exterioridade. A Interioridade entende-se como os processos interiores e a 

Exterioridade como a Sociedade e Cultura, em especial a Cultura Brasileira. 

Destaca-se neste capítulo o Papel das Instituições de Ensino Superior e suas novas 

funções. 

No segundo capítulo encontram-se a Metodologia da Pesquisa e os itens 

relativos ao Estudo de Caso. 

 O terceiro capítulo apresenta as informações sobre o estudo de caso, que 

envolve a apresentação da Instituição pesquisada, os alunos que formam a 

população-alvo da primeira etapa da pesquisa, da profissiona l do Centro de 
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Oportunidades e Talentos – COT, que funciona na Instituição desde 2002. O 

capítulo também demonstra os dados levantados no Estudo de Caso, tanto no 

levantamento do perfil do aluno ingressante do curso de graduação em 

Administração, quanto dos profissionais do Centro de Oportunidades e Talentos – 

COT. 

Finalmente, apresentam-se as conclusões do estudo e as possíveis 

sugestões para futuras pesquisas sobre o tema. 
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CAPÍTULO I - REVISÃO DA LITERATURA 

1. Conceitos e Facetas da Gestão de Carreira 

Carreira na língua inglesa, segundo Sennet (1999), significava em sua origem 

uma estrada para carruagens, mas no mundo do trabalho ganhou a conotação de 

caminho para a promoção profissional durante a vida de um indivíduo. Além do 

mais, Martins (2001), cita que foi no século XIX que o termo passou a significar a 

trajetória da vida profissional. O termo estaria ligado às organizações e às 

ocupações oferecidas por elas. Para Chanlat (1995, p. 69) a palavra hoje designa 

“um ofício, uma profissão que apresenta etapas, uma progressão”. 

1.1. Gestão de Carreira 

A gestão de carreira possui duas facetas: a) uma abrange a responsabilidade 

do indivíduo por sua carreira e a competitividade profissional, b) e a outra envolve o 

papel da organização no incentivo e estímulo ao desenvolvimento da carreira da 

pessoa. A carreira profissional pode ser definida como: 

 as seqüências de posições ocupadas e de trabalhos realizados 
durante a vida de uma pessoa. A carreira envolve uma série de 
estágios e a ocorrência de transições que refletem necessidades, 
motivos e aspirações individuais e expectativas e imposições da 
organização e da sociedade. Da perspectiva do individuo, engloba o 
entendimento e a avaliação de sua experiência profissional, 
enquanto, da perspectiva da organização, englobam políticas, 
procedimentos e decisões ligadas a espaços ocupacionais, níveis 
organizacionais, compensação e movimento de pessoas. Essas 
perspectivas são conciliadas pela carreira dentro de um contexto de 
constante ajuste, desenvolvimento e mudança. (LONDON e 
STUMPH, 1982, p.17) ii. 

 

A empresa possui responsabilidades na gestão de carreira de seus 

profissionais e deve possuir um sistema com princípios que representem os 

compromissos acordados entre a empresa e as pessoas. A estrutura de carreira da 

empresa deve oferecer elementos como sucessão de posições, valorização e os 

requisitos para acesso.  Além disso, possuir Instrumentos de gestão que definam 

papéis e dêem suporte à relação contínua entre as pessoas e a empresa. No mais 

recente modelo de gerenciamento de carreira, segundo Wood e Piccarelli (1999), o 

avanço não ocorre somente no sentido vertical, e isso impõe a necessidade de 
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elaborar um modelo de planejamento de carreira que também contemple as 

progressões horizontais dos profissionais, e a movimentação deve ser baseada na 

competência dos empregados, segundo Kochansky (1998). 

 Dutra (2008), cita que apesar das mudanças, a gestão de carreiras deve ser 

prioridade para a empresa que queira manter profissionais talentosos. 

Carreiras não são mais sinônimo de cargo, no qual o indivíduo 
permanecia a vida toda conduzido pela organização. Porém, as 
empresas têm um importante papel no desenvolvimento de seus 
profissionais e não podem abrir mão disso caso queiram reter os 
melhores talentos. (DUTRA 2008, p. 57).    

 

As empresas estão estimulando as pessoas a planejarem suas carreiras. Dois 

motivos podem ser considerados como propulsores dessa estimulação: primeiro 

para sustentar-se e manter a empresa mais competitiva , e segundo para que as 

pessoas se tornem empreendedoras. 

O enfoque da gestão de carreira, alinhado ao objetivo desta pesquisa, 

envolverá somente a responsabilidade do indivíduo na construção e gestão de sua 

carreira. 

1.2. Construção e Gestão de Carreira Individual 

 
O papel do indivíduo na gestão de sua carreira envolve a geração de 

competências que viabilizem posicionamento mais competitivo, estímulos para 

planejar e replanejar continuamente, necessidade de aumentar a diversificação de 

seus conhecimentos, habilidades, atitudes e, principalmente, a partir do 

reconhecimento de suas competências, elevar a auto -estima e o autoconceito que 

levam a valorização pessoal.  Proteus na mitologia grega era um Deus Marinho que 

podia transformar tudo segundo sua vontade e neste sentido Hall (apud MARTINS 

2001), apresenta o conceito de carreira proteana para a aquela que é gerida, 

planejada e revisada constantemente pelo próprio indivíduo.  

(...) um processo que a pessoa, não a organização, está 
gerenciando. Consiste de todas as variadas experiências da pessoa 
em educação, treinamento, trabalho em várias organizações, 
mudanças no campo ocupacional (...). Em resumo, a carreira 
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proteana é desenhada mais pelo indivíduo que pela organização, e 
pode ser redirecionada de tempos em tempos para atender as 
necessidades da pessoa. (HALL apud MARTINS, 2001, p. 204) 

 

Nacif (1997), considera que a carreira profissional nas últimas décadas obriga 

o indivíduo assumir a responsabilidade por construir e gerir um projeto pessoal.  

De acordo com Wilson (1994), o planejamento pode ser uma ferramenta que 

torna o indivíduo mais eficaz, devido a fácil identificação das providências 

específicas a serem adotadas para alcance das metas. Pode-se afirmar que um bom 

planejamento de carreira, beneficia a coordenação das ações e o controle das 

mesmas.  

Segundo Dutra (2002), o indivíduo deve ter consciência de suas 

possibilidades concretas para que o desenvolvimento profissional ocorra. Não 

possuir um projeto profissional ou plano de carreira consciente, de acordo com o 

mesmo autor, pode ocasionar situações de risco na trajetória profissional. 

Quadro 1 – Situações de Risco na Trajetória Profissional 

Situações Especificidades 

Armadilha Profissional 
Executar um trabalho que não requer os pontos fortes, mas 
necessita dos pontos fracos do indivíduo pode gerar desgaste e 
insatisfação. Uma armadilha pode ser percebida rapidamente ou 
somente após muitos anos. 

Falta de Foco O indivíduo se preocupa com a carreira quando acontece o 
desconforto profissional. O período de desconforto é marcado pela 
estagnação do auto-desenvolvimento. 

Alternativas Restritas Olhar viciado que impede de perceber todas as oportunidades, 
tanto n empresa quanto no mercado de trabalho. 

Fonte: Dutra 2002 (Adaptado) 

O Quadro apresenta as situações que podem ser encontradas por indivíduos 

que não estabelecem um plano de carreira baseado em seus talentos.  

O projeto profissional consciente minimiza tais riscos porque 
pressupõe uma visão de carreira de dentro para fora, ou seja, que a 
pessoa tome a si mesma como referência para desenvolver seu 
projeto priorizando seus pontos fortes, o que gosta de fazer e o que 
faz bem. (DUTRA, 2002, p. 103) 
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Apesar da necessidade de levar em conta os desejos e aspirações do 

indivíduo, não  pode-se ignorar as necessidades organizacionais. 

A carreira proteana recoloca, em outros termos, o mesmo desafio 
com que a gestão de pessoas sempre se defrontou: compatibilizar os 
interesses individuais e os organizacionais, buscando resultados que 
atendam, simultaneamente, aos necessários resultados econômicos 
e aos indispensáveis parâmetros da dignidade humana. (MARTINS, 
2006, p. 92) 
 
 

Mas quais devem ser os referenciais que devem permear a construção e 

gestão da carreira individual ou proteana? Vários autores apresentam modelos para 

esse processo e serão apresentados no próximo tópico.  

1.3 . Referenciais Norteadores para a Construção e Gestão de Carreira 

London e Stumph (apud DUTRA, 1996, p.24), oferecem um modelo de 

planejamento de carreira. O modelo articula a interdependência de três fatores de 

responsabilidade do indivíduo, que são apresentados no Quadro 2. 

Quadro 2 - Modelo de Planejamento de Carreira de London e Stumph 

No. Fatores Características 

1 Auto-avaliação 
Avaliar e considerar suas qualidades, interesses e 
potencial para vários espaços organizacionais. 

2 Estabelecimento de 
objetivos de carreira 

Identificar e estabelecer os objetivos de carreira 
baseados em um plano realista na auto-avaliação e 
na ponderação das oportunidades oferecidas pelas 
empresas 

3 Implementação do plano 
de carreira 

Direcionar esforços para a obtenção da capacitação e 
acesso às experiências profissionais necessárias para 
competir pelas oportunidades e para realizar as metas de 
carreira.  

Fonte: London e Stumph apud Dutra 1996, p. 24 (adaptado). 

Esses autores afirmam que as pessoas podem conduzir seu planejamento de 

carreira de várias formas, porém é importante ressaltar duas preocupações 

essenciais: formar uma visão realista, clara e apurada de suas qualidades, 

interesses e inclinações pessoais; e estabelecer objetivos de carreira e preferências 

profissionais, de modo a estabelecer alguma flexibilidade, o que é interessante, pois 

novos conhecimentos ou experiências podem alterar metas. 
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Foi Schein (1978), quem criou o termo e a teoria de âncora de carreira (career 

anchor) que Barth (1993), considera uma estrutura importante e dinâmica para 

entender a motivação para determinada carreira, ou seja, leva a reflexão sobre os 

fatores que permeiam as decisões e escolhas das pessoas.  

Âncora de carreira foi definida por Schein (1996), como o conjunto de talentos 

e habilidades, motivos, necessidades, atitudes e valores reconhecidos pela pessoa e 

relacionam-se com a atividade profissional exercida ou que se quer exercer. Para 

que o processo seja eficaz o auto-conceito deve estar constituído para funcionar 

como força estabilizadora da âncora. Para chegar à definição das âncoras de 

carreira, Schein desenvolveu duas pesquisas, a original em 1970 e outra em 1980. 

As pesquisas demonstraram a existência de oito categorias de âncoras de carreira, 

que são apresentadas no Quadro 3. 

Quadro 3 – Âncoras de Carreira 

Âncora Características 

Autonomia 
Independência 

Valorização da liberdade e da independência. 
Preferência por carreiras que não ofereçam restrições e 
constrangimentos. 
Carreira ofereça a possibilidade de escolher quando, o que e com 
quanto empenho trabalhar.  

Estabilidade 
Segurança 

 

Valorização da estabilidade e da segurança (garantia de emprego, 
segurança, benefícios sociais e boas condições de aposentadoria.).  
Necessidade de relaxar e sentir que corresponde e é leal a empresa em 
troca de um emprego em longo prazo. 

Competência 
técnico-profissional 

Valorização do desenvolvimento da competência pessoal e 
especialização, construindo uma carreira que exija o exercitar os 
talentos e as capacidades pessoais e o desafio pelo crescimento. 

Competência 
Gerencial 

 

Valorização dos processos de supervisão, liderança e controle de 
pessoas em todos os níveis, integrando os esforços de todos e assim 
corresponder aos resultados estabelecidos. 

Empreendedorismo 
Criatividade 

Valorização da construção de sua própria empresa, atuando com seus 
produtos e idéias. 
Envolvimento com a inovação, motivação para ultrapassar obstáculos e 
vontade de correr riscos. 

Serviço e dedicação 
à causa 

 

Necessidade de fazer algo significativo.  
Opção por profissões que possam auxiliar outras pessoas, e que 
possam colaborar com a construção de um “mundo” para se viver. 
São mais leais aos seus valores pessoais do que a organização. 

Desafio puro 
 

Valoriza a resolução de problemas difíceis, a ultrapassagem de 
obstáculos quase indisponíveis, o convencimento de oponentes duros. 
 O caminho que leva ao sucesso é mais excitante do que o sucesso 
alcançado em algum campo ou área de competências. 

Estilo de vida 
 

Valorização no desenvolvimento de um estilo de vida em que exista um 
equilíbrio entre as necessidades da carreira e da família, 

Fonte: Schein, 1996 (adaptado) 
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Descobrir qual é o padrão, qual é a âncora que norteia as escolhas do 

indivíduo é a principal dificuldade, e Schein (1996), alerta que as pessoas podem 

possuir até quatro âncoras, mas uma é sempre o fator decisivo da escolha. 

Dutra (1996), ressalva a importância do indivíduo ao refletir sobre sua carreira 

não priorizar apenas a realidade externa, mas também identificar os motivos internos 

que o levaram a escolha: seus desejos e aspirações. O mesmo autor propõe um 

modelo de carreira em que apresenta os objetivos básicos necessários: 

Desenvolver nas pessoas um espírito crítico com relação a seu 
comportamento diante da carreira; estimular e dar suporte a um 
processo de auto-avaliação, visando o planejamento individual de 
sua carreira; oferecer uma estrutura para reflexão das pessoas sobre 
sua realidade profissional e pessoal e; disponibilizar ferramentas 
para desenvolver objetivos de carreira e planos de ação e para 
monitorar a carreira ao longo do tempo. (DUTRA 1996, p.24). 
 

Um indivíduo que tem interesse em atingir o sucesso profissional e chegar ao 

cargo de seus sonhos, realizando atividades que sente como prazerosas, deve ter 

objetivos bem definidos e estruturados em um planejamento detalhado e 

transparente.  Porém para que esse sucesso seja atingido é necessário, segundo 

Dutra (1996), o autoconhecimento, que descortina muitas alternativas para o 

desenvolvimento pessoal e profissional, ressaltando os pontos fortes que precisam 

ser estimulados e desenvolvidos.  

Para Dutra (apud BOOG, 2002), o autoconhecimento possibilita o 

reconhecimento dos pontos fortes e favorece o desenvolvimento dos propulsores de 

carreira. Considera-se que a efetivação de um plano de carreira depende da auto-

avaliação e do autoconhecimento como básicos para o desenvolvimento dos 

objetivos de carreira e para a construção de um plano de ação que possibilite o 

alcance destes objetivos.  Schein (1978), ao citar perspectiva de desenvolvimento de 

carreira, fez referência à necessidade de articular a relação entre auto-

desenvolvimento, desenvolvimento de carreira e desenvolvimento pessoal e familiar. 

Drucker (1999), salienta que o novo cenário permite que as pessoas tenham a 

possibilidade de fazer escolhas, de administrar a si próprias em todos os segmentos, 

mas muitas ainda não possuem competências desenvolvidas e perfil para 
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gerenciarem a própria vida e a carreira. Gerenciar a própria carreira exige um perfil 

empreendedor, pois o empreendedorismo pode ser a alternativa para cenários 

turbulentos, imprevisíveis e competitivos, e pode ser uma competência fundamental 

para o crescimento profissional, a manutenção da empregabilidade e a realização 

pessoal. 

1.4. Perfil Empreendedor  
 

Bolson (2003), considera o empreendedorismo um movimento educacional 

que objetiva o desenvolvimento de atitudes empreendedoras e mentes planejadoras  

O empreendedorismo pode ser concebido como uma atitude perante a vida, e 

portanto, quanto mais cedo for estimulado, melhor. 

Dolabella (2006, p.33), cita que não existem paradigmas, receitas ou  padrões 

que possam garantir ao indivíduo o perfil de empreendedor, e afirma que “o 

empreendedorismo é um fenômeno cultural, ou seja, é fruto dos hábitos, práticas e 

valores das pessoas” Para o autor os empreendedores se desenvolvem por 

influência do meio em que vivem, pois pesquisas demonstram que os 

empreendedores têm sempre um modelo de negócios, alguém que os influencia.  

Pode-se então afirmar que ninguém nasce empreendedor, pois as 

competências, ou seja, conhecimentos, habilidades e atitudes podem ser 

desenvolvidos através de aprimoramento técnico e administrativo, inteligência 

emocional e inteligência prática que o capacita para vislumbrar a formação de 

pequenas e médias empresas que impulsionem o desenvolvimento local e regional. 

Dolabella (2006, p. 67), assevera que o empreendedorismo é visto também 

como um campo intensamente relacionado com o processo de entendimento e 

construção da liberdade humana. A construção da liberdade humana talvez esteja 

relacionada a citação de Stein (apud MINTZBERG 2000, p.104) sobre os 

empreendedores mercuriais, o “domínio de Mercúrio” onde a essência de Mercúrio é 

a “transição de flutuar livremente, brainstorms, critérios, descobertas por sorte, 

intuições, o jogo dos sonhos” 
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Para Gerber (2004), todo empreendedor pode ser considerado um visionário, 

um “sonhador” com capacidade de pensar, sentir e agir sendo estratégico, 

imaginativo, com visão prospectiva, criativa, capaz de lidar com segurança diante de 

ambientes de incertezas, e com o desconhecido capaz de gerar novas 

possibilidades e oportunidades. Drucker (1987), afirma que o empreendedor 

maximiza oportunidades, preocupando-se não em fazer as coisas certas, mas em 

encontrar as coisas certas a serem feitas, e concentrar recursos e esfo rços para 

tanto.  O Quadro 4 apresenta uma síntese dos traços de empreendedor segundo 

Melo Neto e Froes (2002), Dolabela (2006), Dornelas (2003).  

Quadro 4 - Perfil Empreendedor 

No. Características 

1 É individual 

2 Pró-ativo 

3 Trabalhador incansável  

4 Tem o foco no negócio e no mercado 

5 Dedicado, concentração profunda na essência do negócio. 

6 Criatividade, inovador e mente intuitiva. 

7 Sua medida de desempenho é o lucro 

8 Altamente persuasivo  

9 Visão sistêmica 

10 Atento e gerador de oportunidades  

11 Visa satisfazer as necessidades dos clientes e a ampliar as 

12 Disposição para assumir riscos  

13 Sabem tomar decisões 

14 Otimistas e apaixonados pelo que fazem 

15 Bem relacionados (redes de relacionamentos) 

16 São independentes e constroem seu próprio destino 

17 Possuem conhecimento 

18 Conhece muito bem o ramo em que atua.  

19 Criam valor para a sociedade 

Fonte: Melo Neto e Froes (2002), Dolabela (2006), Dornelas (2003) (Adaptado) 
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Traços como inovação, risco, aptidão artística, liderança,  competência 

profissional demonstram compatibilidade com as competências necessárias para a 

escolha e construção de um Plano de Carreira.   

A continuidade deste estudo é pesquisar e apresentar a influência de cultura 

na formação e manutenção de uma sociedade, bem como os valores compartilhados 

pela diversidade cultural brasileira. Gerenciar a própria vida e carreira é algo simples 

para o indivíduo brasileiro ou uma odisséia que trará dificuldades e frustrações. Esse 

indivíduo possui competências para verificar os aspectos externos e internos 

necessários para gerir sua carreira? 

 Verificar a exterioridade e a interioridade do indivíduo, bem como a influência 

da cultura sobre a gestão de carreiras é o tema do próximo item. 

 

1.5. Indivíduo:  Interioridade e Exterioridade 

O gênero humano é diferente das demais espécies animais por ser produto 

de um processo de desenvolvimento profundamente enraizado nas ligações entre a 

história individual e a história social do homem.  

Os fatores hereditários que cada indivíduo carrega, a fisiologia humana, 

capacidades cognitivas, tendências emocionais e alguns impulsos são a herança 

que recebe dos pais. A composição biológica não assegura ao indivíduo a sua 

“humanização” e as capacidades humanas básicas são em grande parte aprendidas 

através da interação com os outros em uma variedade de contextos sociais e 

culturais. Para Janet (1936), a noção de indivíduo está vinculada à noção de grupo 

humano, isso significa que não há indivíduo se não há grupo de indivíduos.  

Cada indivíduo é feito pela socialização, isto é pela biografia de interação 

específica com os demais. Vygotsky (1996), em sua teoria apresenta os aspectos 

caracteristicamente humanos do comportamento e organiza  hipóteses de como 

essas características se desenvolvem durante a vida do indivíduo.  A Teoria 

apresentada por Vygotsky (1996) pontua aspectos relevantes, que são apresentados 

no quadro 5. 



30 
 

Quadro 5 – As Assertivas da Teoria de Vygotsky na Visão de LUCCI (2006) 
Itens Assertivas 

1 O homem é um ser histórico-social que é moldado pela cultura que ele próprio cria. 

2 O indivíduo é determinado nas interações sociais, ou seja, é por meio da relação com o 
outro e por ela própria que o indivíduo é determinado; é na linguagem e por ela própria que 
o indivíduo é determinado e é determinante de outros indivíduos. 

3 A atividade mental é exclusivamente humana e é resultante da aprendizagem social, da 
interiorização da cultura e das relações sociais. 

4 O desenvolvimento é um longo processo marcado por saltos qualitativos que ocorrem em 
três momentos: origem da espécie, origem da sociedade, origem do homem e origem do 
indivíduo único. 

5 O desenvolvimento mental é basicamente um processo sociogenético 

6 A atividade cerebral superior não é simplesmente uma atividade nervosa ou neural 
superior, mas uma atividade que interiorizou significados sociais derivados das atividades 
culturais e sempre mediada por instrumentos e signos.  

7 A linguagem é o principal mediador na formação e no desenvolvimento das funções 
psicológicas superiores e compreende várias formas de expressão: oral, gestual, escrita, 
artística, musical e matemática. 

8 O processo de interiorização das funções psicológicas superiores é histórico, e as 
estruturas de percepção, a atenção voluntária, a memória, as emoções, o pensamento, a 
linguagem, a resolução de problemas e o comportamento assumem diferentes formas, de 
acordo com o contexto histórico da cultura; 

9 A cultura é interiorizada sob a forma de sistemas neurofísicos que constituem parte das 
atividades fisiológicas do cérebro, as quais permitem a formação e o desenvolvimento dos 
processos mentais superiores.  

Fonte: Lucci 2006 (adaptado) 

A experiência de socialização leva o indivíduo a compartilhar a capacidade de 

atuar na mesma sociedade (PARSONS, 1951) iii. Essas capacidades referem-se à 

aquisição de motivação que direciona o indivíduo a ocupar um status e 

desempenhar papéis. Outra capacidade é a cultural que segundo o mesmo autor é 

partilhada por compromissos permeados de valores, crenças, normas institucionais, 

o que significa que até certo ponto cada um é guiado interiormente por símbolos 

culturais comuns. Ainda outra capacidade é a de cada um se ver como um objeto, 

ou ter uma imagem de si como certo tipo de pessoa. E para tanto o indivíduo carece 

de uma bússola interior para orientar as suas ações e exercer papéis e capacidades 

sociais. As experiências vivenciadas também oferecem contribuição na formação da 

personalidade.  

A interioridade e a exterioridade são dois aspectos intrínsecos ao ser humano 

quer seja no plano individual, ou mesmo em repercussões na própria organização. 

Enquanto a exterioridade é bastante enfatizada em teorias de processo decisório 
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pela sua objetividade racional, a interioridade permanece numa dimensão sutilmente 

negada, pois comporta significações afetivas profundas e também manifestações 

simbólicas, “caixa preta”. A abertura dessa caixa, desvendando seu conteúdo é 

imprescindível para melhor compreender o indivíduo, suas motivações, os grupos e 

as organizações.  

1.5.1. Interioridade 

 
Aceitar a subjetividade tal como hoje existe, ou melhor, como hoje 
não existe, é aceitar implicitamente a ordem social que a mutila. O 
caso, porém, não é apenas de rejeitar a subjetividade em nome da 
ciência ou afirmá-la em nome da poesia; e sim de investigá-la a 
sério. Essa seriedade necessariamente implica compreender-se até 
que ponto a subjetividade prevalecente está ferida e mutilada; tal 
compreensão significa mergulhar na subjetividade, não para louvar a 
sua agudeza e profundidade e sim para avaliarem-se os danos 
(JACOBY, 1977, p.12) 

 

A década de 1990 com o avanço da globalização, de acordo com Buarque 

(1994), assistiu muitas certezas desabarem, como a percepção da fragilidade da 

lógica, pois a física mostra que a matéria comporta -se de forma não-mecânica e 

indeterminada, contrariando o senso comum; a descoberta da importância da 

diversidade, o saber incorpora novos métodos e os objetivos sociais se ampliam e 

diversificam e a conscientização do homem sobre sua impotência diante da 

regulação do funcionamento social e do controle da natureza.   Ianni (2001, p. 159) 

salienta que “o processo de globalização é também um processo cultural, 

civilizatório” e que “... as culturas são expressões de modos de vida e trabalho...”.  

As pesquisas neurais das duas últimas décadas, também trouxeram 

informações que desmistificaram crenças relacionadas à emoção e à razão do 

indivíduo como sendo processos independentes. Goleman (2001), cita a 

interdependência entre a emoção e a razão, e Bechara, Tranel e Damásio (2000) iv 

ressaltam que as emoções influenciam de forma inconsciente as tomadas de 

decisão, como potencial para alterar e modificar a cognição, facilitando ou 

dificultando a tomada de decisão de acordo com (EMMERLING e CHERNISS, 2003) 
v. 
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Os novos paradigmas emergentes impõem que as pessoas e as organizações 

se renovem, que seus enfoques sejam alterados, exigência de novas competências 

para os indivíduos, como a inteligência emocional. A ciência passou a incorporar a 

interioridade a suas pesquisas, e o sujeito passou a ser o alvo na existência de um 

mundo fenomênico.  Compreender essa interioridade para Lapierre (In: CHANLAT, 

1993, p. 254) é entender “o aspecto mais secreto e mais misterioso do indivíduo, em 

seus componentes tanto cognitivo como afetivos”. A interioridade é o que caracteriza 

mais profundamente e mais autenticamente o sujeito, aquilo que está no coração de 

sua subjetividade. 

Sigmund Freud inovou ao estudar os motivos internos que levam o homem a 

agir de determinada forma. Em suas pesquisas, segundo Bergamini (1997) vi a 

atividade psíquica possui uma estrutura, denominada aparelho psíquica, que é 

composto de três partes: Id, Ego e Superego. As três partes da estrutura são 

interdependentes, e cabe ao ego o papel de integrar as demandas do id, do 

superego e do mundo externo. O Id refere-se às forças provenientes da camada 

mais profunda da personalidade denominada impulsos instintivos, além de ser a 

parte mais inacessível da personalidade com conteúdos inconscientes, inatos ou 

adquiridos que buscam continuamente o prazer. O Id é a base do aparelho psíquico 

e seus impulsos obedecem aos princípios do prazer, evitando a dor e buscando 

gratificações imediatas, esse comportamento é facilmente verificado no indivíduo ao 

nascer e durante boa parte de sua infância, enquanto ele não se adapta as 

exigências e condições impostas pelo meio. 

Essas exigências e condições externas impõem que uma nova parte do 

aparelho psíquico seja gerada e surge o Ego, que possui como principal função 

intermediar as exigências do Id e do mundo externo. O Ego é responsável pelo 

contato do psiquismo com a realidade externa, isso justifica possuir elementos 

conscientes e inconscientes. O ego para proteger a pessoa cria o medo, e a partir 

das experiências acumuladas vai adaptando o indivíduo ao seu contexto social, de 

forma a possibilitar seu desenvolvimento. O princípio que norteia a atuação do ego é 

o da realidade, tentando unir, conciliar e regular as reivindicações do id, do superego 

e do mundo externo. Entre outras funções o ego deve  perceber, lembrar, planejar e 

decidir. 
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O Superego é a força moral da personalidade que tem a função de 

representar o ideal mais do que o real, buscando mais a perfeição do que o prazer. 

Pode ser considerado o censor do ego, representando as exigências da moralidade 

valorizada no contexto social do indivíduo, criando sentimentos de culpa por ações 

ou pensamentos que não estão alinhados aos princípios morais, ou sentimentos de 

recompensa por ações ou pensamentos aceitáveis. Pode-se considerar o Superego 

como uma representante da sociedade que faz parte da interioridade a partir das 

regras, limites, proibições que são internalizadas pelo indivíduo. 

É fundamental entender que o comportamento é quase sempre produto da 

interação entre os três sistemas (id, ego e superego). O indivíduo deve manter o 

equilíbrio das três forças, pois cada uma das forças orienta o indivíduo para um 

caminho ou tomada de decisão diferente e o resultado é a ansiedade e o conflito, 

porém, existem forças compensatórias que tentam equilibrar o indivíduo, para que o 

mesmo possa manter uma vida normal, e essas forças são denominadas 

mecanismos de defesa. 

Os mecanismos de defesa podem estar associados à concepção de Vygotsky 

(1996), sobre o fato de a estrutura humana complexa ser produto de um processo de 

desenvolvimento, profundamente enraizado nas ligações entre a história individual e 

a história social do homem.  Para o autor quando as ações do indivíduo são 

repetidas, acumulam-se sobrepondo-se como numa fotografia de exposição múltipla, 

permitindo que os traços comuns tornem-se nítidos e as diferenças borradas. O 

resultado do processo é a cristalização de um esquema, de um princípio definido de 

resposta.  

Segundo Freud (1978), os mecanismos de defesa funcionam, 

metaforicamente, como os amortecedores de um automóvel, que minimizam e 

amortecem os impactos causados por uma freada brusca, sem essa proteção toda 

estrutura do automóvel seria destruída. Os mecanismos de defesa impedem que as 

contradições sejam percebidas de forma consciente pelo indivíduo, protegendo 

assim sua estrutura psicológica, mas também distorcendo a leitura da realidade.  
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Quadro 6 – Mecanismos de Defesa do Ego e suas Características 
Mecanismos de 

defesa Características 

Repressão 
Impede que pensamentos perigosos ou dolorosos cheguem à consciência 

Sublimação 
Descartar desejos desmedidos ou impulsos inaceitáveis por meio de 
atividades construtivas 

Negação 
Proteger-se de uma realidade desagradável recusando-se a admiti-la 

Racionalização 
Substituir ações e pensamentos baseados em motivos inaceitáveis por 
razões socialmente aceitáveis 

Intelectualização 
Ignorar os aspectos emocionais de uma experiência dolorosa 
concentrando-se em pensamentos abstratos, palavras ou idéias. 

Projeção 
Motivação ou impulsos inaceitáveis são transferidos para outros 

Formação reativa 
Recusar-se a admitir necessidades, pensamentos e sentimentos 
inaceitáveis exagerando o estado oposto. 

Regressão 
Responder a uma situação ameaçadora de forma apropriada a uma idade 
ou nível de desenvolvimento anterior 

Deslocamento 
Substituir um impulso ou objeto original por outro menos ameaçador 

Fonte: Freud, 1978 (adaptado). 

 
 

Os mecanismos de defesa apresentam “fixações” ou comportamentos 

compulsivos do ego que exercem forte influência nas tomadas de decisão. 

O sujeito é movido por forças que desconhece; o verdadeiro sentido 
de suas experiências está onde sua consciência não pode chegar; 
ele é um trágico personagem sempre tentando compreender e 
interpretar as motivações desconhecidas que o governam 
(BEZERRA, 1989, p. 232) vii. 

 

A compreensão e interpretação dessas forças que movem o sujeito 

inconscientemente é o resultado da interdependência entre a emoção e a razão. O 

indivíduo possuiria duas mentes, uma racional e outra emocional, e as duas 

deveriam funcionar em equilíbrio, a mente racional refinaria ou vetaria o insumo das 

emoções, e a mente emocional alimentaria e informaria as operações da mente 

racional. Damásio (1996), a partir de experiências com seus pacientes pode 

considerar a hipótese de que a emoção reside no sistema límbico, assim como no 

cérebro pensante, especificamente nos córtices pré-frontais ventromedianos. Os 
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sistemas de emoções e as imagens que constituem os pensamentos estariam nos 

córtices pré-frontais. Isso demonstra que a emoção está visceralmente conectada 

com o pensamento e com a razão. O mesmo autor ressalva que o hipotálamo, o 

tronco cerebral e o sistema límbico interferem em todos os processos neurais que 

oferecem suporte para os fenômenos mentais: a percepção, a aprendizagem, a 

memória, a emoção, o sentimento, o raciocínio e a criatividade.  

Um aspecto relevante é que sendo a amídala o repositório da memória 

emocional do homem, segundo Goleman (2001), ao vivenciar uma experiência ele a 

compara com algum fato vivido no passado, e caso haja um elemento-chave 

comum, por mais grosseiro que seja, aciona um circuito que impele a ação 

inconsciente ou a cristalização de um esquema de acordo com (VYGOTSKY, 1984).  

Para Goleman (2001), existem dois caminhos para responder aos estímulos 

ou experiências externas, o primeiro, mais longo, envia a mensagem do neurônio ao 

córtex, que elabora uma resposta elaborada, depurada e refinada, o segundo 

caminho, emergencial, envolve um feixe de neurônios que liga o tálamo à amídala e 

inconscientemente impele a uma reação baseada em impressões emocionais e 

lembranças de experiências passadas. O caminho emergencial leva o sujeito a 

tomar decisões movidas por forças que desconhece. 

Essas informações demonstram que o homem utiliza -se da razão e da 

emoção no momento da tomada de decisão, mas provavelmente de forma 

desequilibrada pela falta de conhecimento de si mesmo e do não domínio sobre si 

nas tomadas de decisão. Senge (1998), afirma que somente por meio do 

autoconhecimento é possível atingir o domínio pessoal. Domínio de si mesmo é a 

tomada de consciência e desenvolvimento das nossas capacidades para obter 

aquilo que se deseja, mas essa atitude de aprendizagem deve envolver um misto de 

auto e hetero-conhecimento. Também exige uma atitude reflexiva de conhecimento 

e compreensão dos limites pessoais, e da responsabilidade de cada indivíduo com 

os acontecimentos. Ter conhecimento próprio talvez possa ser a “saída” para 

decisões mais coerentes e gratificantes, percebendo o peso que a sociedade e sua 

cultura exercem sobre a interioridade do homem. 
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Marcio Hashimoto no artigo “Peter Drucker. A nova Organização e a Nova 

Estratégia” cita que Drucker ao encerrar uma brilhante apresentação, proporcionou 

algumas sugestões aos executivos: conheça a si mesmo, saiba onde você vai ficar e 

descubra para o quê você não nasceu.   

O fato é que para entender a subjetividade ou interioridade é necessário 

pesquisar as bases que a norteiam, e dentre elas encontram-se a sociedade e sua 

respectiva cultura. 

 

1.5.2. Exterioridade: Sociedade e Cultura 

Lo psicológico, como um interior relativamente autônomo respeto al 
exterior, se há convertido em enfermedad em um sociedad que lo 
busca sin descanso(...) El sujeto em que predomina lo psicológico 
como algo subtraído a la racionalidade social pasa desde siempre 
por uma anomalia, um estrafalario (ADORNO, 1991, p. 155viii). 

 

Entende-se que a cultura está enraizada e é construída na sociedade.  A 

sociedade é objeto de muitos estudos e pesquisas em entender a influência da 

sociedade “externa” na formação do indivíduo tem sido e ainda é objetivo de muitas 

escolas de pensamento sociológico.  

Boudon e Bourricaud (1993, p. 491) afirmam que “toda sociedade só se 

estabelece e só subsiste se chegar a se constituir como comunidade simbólica”. Já 

para Parsons (1974) ix uma sociedade existe e se mantém utilizando quatro funções 

básicas e vitais, que são apresentadas no quadro 7 a seguir. 
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Quadro 7 – Os Subsistemas Sociais e suas Funções Básicas e Vitais 

Função Subsistema da 
sociedade 

Características 

Adaptação 
Subsistema 
econômico 

Representa as forças do sistema social mais próximas do 
mundo material. As forças condicionais e coercitivas que o 
indivíduo enfrenta e deve se adaptar.  

Garantia do 
prosseguime
nto de fins 

Subsistema 
político 

Tem como elemento chave à organização da sociedade. 
Competência política e dos governantes. 

Integração 
Subsistema 

social 

Representa o nível de compatibilidade caracterizador das 
relações internas dos elementos de um determinado sistema, 
é à socialização propriamente dita que se identifica, de certo 
modo, com o sentimento de pertença que se gera no interior 
dos grupos. 

Manutenção 
dos modelos 
culturais 

Subsistema da 
cultura 

Regulada por normas mais do que por valores permite a 
superação satisfatória de eventuais conflitos 

Fonte: Parsons, 1974 (adaptado). 

 
Esses subsistemas, apesar de serem diferenciados por funções especificas, 

estão interconectados e interpenetram-se: cada subsistema estabelece um 

intercâmbio e interpenetração com os demais. Luhmann (1984) x afirma que um 

sistema se consolida a partir da sintonia entre todos os fatores do sistema social.  

Para que os ideais sociais sejam mantidos e as funções vitais garantam a 

manutenção da sociedade é necessário utilizar fundamentos ou modalidade 

específicos de controle social para envolverem e controlarem o indivíduo. Esses 

controles sociais podem ser grosseiros ou sutis, mas existem para que a sociedade 

ou organização se mantenha. 

Motta (2000) xi, baseado nas teorias de Enriquez (1972), (1990) Bernardo 

(1977), Weber (1969) e Pagès (1986), apresenta as modalidades e fundamentos de 

controle social no Quadro 8. 
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Quadro 8 - Modalidades e Fundamentos de Controle Social 
Formas de 
controle 
social 

Fundamento Modalidades Exemplo 

Físico 
Violência Exploração, repressão e 

assédio moral. 
Hegemonia direta que os 
senhores exercem sobre os 
escravos 

Controle 
organizacional 

Burocracia Controle por meio do trabalho 
e dos rendimentos 

Controle Organizacional e 
sindical 

Controle dos 
resultados 

Competição 
econômica 

Ideologia do sucesso e do 
apelo às iniciativas individuais 

Acontece entre as empresas, 
entre as diversas unidades 
internas de uma empresa, entre 
grupos e categorias 
profissionais. 

Democracia 

Crença de que 
este tipo de 
governo é a 
mais pura 
expressão da 
vontade do 
povo 

O Estado indica ao povo 
quais devem ser os seus 
desejos 

O partido é um órgão que reúne 
o que é tido como a vanguarda 
dos cidadãos.  

Controle do 
amor 

Fascínio e 
Sedução 

Identificação ou expressão de 
confiança 

Fusão amorosa com o ser 
fascinante 

Controle por 
saturação 

Repetição 
indefinida de 
um único texto 
levando a 
condução das 
manifestações 
e das condutas 

Saturados em seus espíritos, 
os indivíduos, os grupos e a 
população, tornam-se 
apáticos. E passam a aceitar 
e fazer o que é pedido por 
não acreditarem que possa 
acontecer uma mudança. 

O discurso doutrinado 
continuamente na mídia com o 
objetivo de influência nos 
comportamentos, pensamentos 
do indivíduo, uma mensagem 
que reprima e iniba qualquer 
idéia ou ação inovadora. 

Controle pela 
dissuasão 

Instalação de 
um aparelho de 
intervenção 

Mostrar a força para não ter 
que usá-la governa este tipo 
de controle 

Os que defendem a dissuasão 
nuclear estão afirmando que o 
crescimento do arsenal militar e 
o equilíbrio do terror é o único 
meio de escapar a terceira 
grande guerra. 

Fonte: Motta 2000 (Adaptado) 

Os subsistemas e os controles sociais viabilizam a consolidação, manutenção 

e direcionamento dos indivíduos inseridos na sociedade. Priorizando o objetivo da 

pesquisa, o subsistema da cultura é o que será aprofundado. 

Muitas são as formas de empregar o termo cultura, mas a intenção é abordar 

a temática em um sentido amplo e universal e como uma marca na formação do 

homem. Definir cultura, assim como sociedade, não é tarefa fácil e muitos são os 

ângulos pelas quais podem ser enfocadas: humanista, filosófica, antropológica e 

etnológica. O enfoque filosófico apresenta o homem como produtor e produto da 

cultura. O enfoque humanista define cultura como o desenvolvimento 
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multidimensional e harmonioso da humanidade, considerando os valores, o 

conhecimento e sua transmissão. Já o enfoque etnológico que é um ramo da 

antropologia, concebe cultura como o conjunto de atributos e de produtos das 

sociedades humanas, que pode ser passado de gerações em gerações. 

Para Motta (2002, p. 189) xii “o que a cultura faz é influenciar as orientações 

particulares que assumem os jogos estratégicos pelos quais cada um defende seus 

interesses e suas convicções, no interior de cada conjunto social”. Morin (1998) 

considera a cultura como marca primordial dos humanos, pois o fenômeno cultura é 

produto, mas também é produtora da humanidade. A cultura representa as práticas 

humanas e experiências coletivas. O homem é o único animal que depende de 

cultura, isto é precisa de cuidados para tornar-se humano. 

Hofstede (2003), ao definir cultura estabelece uma diferenciação básica 

quanto aos seus sentidos: cultura equivalente ao termo civilização, que provoca 

aprimoramento da mente por meio da educação, da arte e da literatura e, cultura 

como programação mental.  

A cultura enquanto programação mental apresenta um fenômeno coletivo, 

pois envolve padrões adquiridos e partilhados por grande parte dos indivíduos, que 

vivem em um mesmo ambiente social.   

A cultura não pode ser confundida com a natureza humana e nem com a 

personalidade de cada indivíduo. A natureza humana é conseqüência da árvore 

genealógica do indivíduo, herdada por meio dos genes, mas também se deve levar 

em conta os aspectos semelhantes que o indivíduo possui e que são semelhantes 

aos do mundo animal. A personalidade do indivíduo constitui o conjunto único de 

programas mentais influenciados pela cultura e pelas experiências pessoais. Nesse 

sentido Hall (1978, p.80) afirma que “a cultura possui três características: ela não é 

inata, e sim aprendida; suas distintas facetas estão inter-relacionadas; ela é 

compartilhada e de fato determina os limites dos distintos grupos. A cultura é o meio 

de comunicação do homem”.  

Além disso, Hofstede (2003), cita que a cultura possui alguns níveis de 

manifestações, sendo que quatro é de grande relevância: símbolos, heróis, rituais e 
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valores. O quadro 9 demonstra a função de cada um desses diferentes níveis de 

manifestação de uma cultura. 

Quadro 9 – Diferentes Níveis de Manifestação de uma Cultura 

Nível de 
manifestação 

Definição 

Símbolos 

Palavras, gestos, objetos ou figuras que possuem um significado 
específico, que é reconhecido apenas pelos integrantes de uma 
mesma cultura.  Novos símbolos surgem enquanto outros 
desaparecem. Camada mais superficial do processo. Visível. 

Heróis 
Pessoas vivas ou mort as, fruto da realidade ou da imaginação e que 
servem como verdadeiros modelos para ressaltar os valores que 
uma cultura aprecia. Visível. 

Rituais Atividades coletivas consideradas supérfluas, mas que beneficia o 
que uma cultura considera essencial. Visível. 

Valores 
Núcleo da cultura envolve a polaridade, o negativo e o positivo de 
certa atitude ou escolha. Construído principalmente do 0 aos 10 
anos da criança e na maioria das vezes são inconscientes. Invisível. 

Fonte: Hofstede 2003, p.22 (adaptado) 

Para Markus (1978), é o processo histórico de construção da cultura que 

humaniza o mundo em que vive e o próprio gênero humano.  

Esses níveis de manifestação visíveis ou invisíveis  alinham-se ao longo dos 

muros de nosso sistema interior de crenças.  Isso possibilita definir cultura como um 

conjunto de sistemas simbólicos que atuam como carros-chefe a linguagem, a arte, 

a ciência e a religião, as regras matrimoniais e as relações econômicas. A linguagem 

é necessária para a construção histórico-social e neste sentido Berger e Luckmann 

(1985) enfatizam que a linguagem é o aspecto mais importante na socialização da 

criança. A linguagem organiza a comunicação e possibilita a manutenção dos 

padrões, ou seja, “comunicar e exercer a cultura são valores indissociáveis..." 

(ALVES 2007, p. 86). 

Para Hofstede (2003), a cultura possui diferentes dimensões ou níveis, e 

quando o indivíduo pertence a diversos grupos simultaneamente incorpora e articula 

os valores de todos como diretrizes de sua programação mental. Para Senge (1998) 

programação mental refere-se ao modelo mental, que cada indivíduo adota para 

fazer diferentes leituras e interpretações do mundo, das pessoas e das situações, 

baseadas em pressupostos que modelam o seu modo de agir. O Quadro 10 

apresenta os diferentes níveis ou dimensões da cultura elaboradas por 

(HOFSTEDE, 2003). 
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Quadro 10 - Os Diferentes Níveis da Cultura 

Nível Descrição do nível 

Distância hierárquica Define o grau de estratificação e como são geridas as 
desigualdades e as relações de dependência 

Grau de 
Individualismo 

O individualismo é característico em sociedades nas quais os 
laços entre os indivíduos não são firmes. O coletivismo já é 
característico de sociedades nas quais as pessoas possuem 
laços firmes em  grupos coesos  

Conceitos de 
masculinidade e 

feminilidade 

Na sociedade masculina os papéis sociais são nitidamente 
diferenciados: o homem forte e interessado no sucesso 
empresarial; já a sociedade feminina apresenta papéis 
sociais dos sexos sobrepostos e de visões negociadas e de 
consenso. 

Controle da 
incerteza 

Dimensão que mede o nível de insegurança dos habitantes 
em contato com situações desconhecidas. 

Dinamismo 
Confuciano 

A orientação pode envolver longo prazo  ou curto prazo. 
(essa dimensão exclusivamente aos ensinamentos éticos de 
Confúcio, pensador do século 500 a.C. (que estabeleceu os 
princípios essenciais para as práticas do cotidiano).  

Fonte: Hofstede 2003 (adaptado) 

 

As diferentes dimensões, geralmente, apresentam conflitos e contradições 

entre seus programas mentais, e isso pode dificultar o contato com situações novas, 

totalmente imprevisíveis. As pesquisas desenvolvidas e apresentadas sobre 

sociedade e cultura oferecem subsídios para o estudo e a reflexão da cultura ou 

culturas do Brasil.  

 

1.5.3. Cultura ou Culturas Brasileiras 

 

A cultura brasileira possui uma enorme diversidade, pois além de ter um 

processo histórico-social diferenciado, também possui dimensões territoriais 

continentais. Isso leva à concepção de que existem culturas brasileiras.  

Surgimos da confluência, do entrechoque e do caldeamento do 
invasor português com índios silvícolas e campineiros e com negros 
africanos, uns e outros aliciados como escravos. (...) A sociedade e a 
cultura brasileiras são conformadas como variantes da versão 
lusitana da tradição civilizatória européia ocidental, diferenciadas por 
coloridos herdados dos índios americanos. (RIBEIRO 1995, p. 20) xiii 
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Darci Ribeiro demonstra a grande dificuldade de se definir a cultura brasileira 

como uma unidade, e Lambert (1967) sociólogo francês na obra Dois Brasis, 

publicada em 1943, apontava a existência de um Brasil arcaico e um moderno. 

Apesar dos sessenta e quatro anos da publicação da obra de Lambert a cultura 

brasileira parece ainda possuir dois Brasis. O livro A cabeça do brasileiro de Almeida 

(2007), apresenta os resultados da Pesquisa Social Brasileira, realizada pelo 

Instituto DataUff (Universidade Federal Fluminense), financiada pela Fundação Ford, 

da qual participaram duas mil trezentas e sessenta e três pessoas (2.363) e 102 

cento e dois municípios (102). A pesquisa teve como principal objetivo investigar os 

valores presentes no cotidiano social, econômico e político brasileiro, levantando a 

opinião dos brasileiros sobre diversos temas. 

Os resultados revelam segundo Almeida (2007, p. 275) que o Brasil “é 

hierárquico, familista, patrimonialista e aprova tanto o “jeitinho” quanto um amplo 

leque de comportamentos similares”, e também “não é monolítico, sendo uma 

sociedade dividida entre o arcaico e moderno”. Essa divisão social, entre outros 

fatores, origina-se do acesso e freqüência ou não ao ensino superior.  “Quem 

passou pelos bancos escolares de uma universidade e obteve diploma tende a ser 

uma pessoa moderna: impessoal; contra o jeitinho brasileiro (...) refratária à crença 

de que o destino está completamente nas mãos de Deus...” (ALMEIDA 2007, p. 25). 

Por outro lado, Almeida (2007), indica que praticamente (84%) dos brasileiros 

possuem uma visão fatalista de que o destino existe e encontra-se nas mãos de 

Deus. Isso equivale a dizer que 1/3 da população brasileira de adultos acredita que 

somente Deus decide sobre os caminhos e destinos do homem.  Somente 4% da 

população adulta brasileira acredita que não há um desígnio além da capacidade 

humana de definir sua própria vida” (ALMEIDA 2007, p. 25). 

Hofstede (2003), também oferece material para analisar a cultura brasileira, 

pois o Brasil foi um dos países pesquisados pelo autor. Os resultados alcançados 

nas cinco dimensões da cultura são apresentados no Quadro 11.  
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Quadro 11 – Resultados do Brasil 
Nível Resultados qualitativos do Brasil 

Distância 
hierárquica 

Alto índice de distância do poder, cultura centralizadora. 
Estratificação organizacional verticalizada, o que evidencia a não 
preocupação em solucionar os problemas de desigualdade e favorecer 
a emancipação dos indivíduos, diminuindo as relações de dependência. 

Grau de 
Individualismo 

Baixo índice de individualismo 
Sociedade coletivista, pois as pessoas são integradas em grupos fortes 
e coesos, como a família ao nascer, e existe a construção de um 
vínculo de lealdade entre os membros, pois o grupo oferece proteção e 
auxilio nas dificuldades da vida, e cada membro sente-se no dever de 
retribuir essa lealdade ao grupo por toda sua vida. Os interesses do 
“nós” prevalece sobre os do “eu”. 

Conceitos de 
masculinidade 
e feminilidade 

Baixo índice de masculinidade 
Encontra-se mais como sociedade feminina. Mas o fato de ser um país 
essencialmente cristão, em que Deus é o pai reforça seu lado 
masculino. Por outro lado a sociedade mais  permissiva é a feminina.  

Controle da 
incerteza 

Alto índice de fuga à incerteza 
Em relação ao controle de incerteza as pessoas sentem necessidade 
de regras e posições hierárquicas transparentes e definidas, o que 
revela dificuldade em entrar em contato e, consequentemente, 
movimentar-se em cenários que não possuam regras bem 
estabelecidas. 

Dinamismo 
Confuciano 

Alto índice de dinamismo confuciano 
Valorização das orientações de longo prazo, apesar de não ser um país 
confuciano. Isso determina uma orientação para o futuro.  

Fonte: Hofstede 2003 (adaptado) 

Os resultados referentes a cultura do Brasil na pesquisa de Hofstede (2003) 

apresentam alguns indicadores para reflexão: 

• O fato de ser uma cultura centralizadora desestimula a construção da 

autonomia? 

• Quando os interesses do “nós” prevalece  sobre os do “eu” significa 

uma grande propensão para o trabalho em equipe, mas o baixo grau 

de individualismo pode impedir o desenvolvimento de características 

individuais envolvendo os aspectos da interioridade? 

 No que se refere ao conceito de masculinidade e feminilidade o resultado 

confirma o discurso de Matta (1980), que considera a cultura brasileira mista. Já em 

relação ao controle da incerteza o Brasil apresenta dificuldade para lidar com isto. 

Possuidor de alto dinamismo confuciano, o Brasil demonstra perseverança, respeito 

pela posição de cada um no âmbito das relações sociais, rigidez e o significado da 

vergonha.  



44 
 

Segundo Dutra (1996), o brasileiro possui a tendência de conduzir sua 

carreira baseada nas questões externas, que envolvem status, remuneração, 

garantia de emprego e, raramente , valorizam suas preferências pessoais. Além 

disso, existe resistência em construir um plano de carreira individual. Talvez essa 

resistência e a valorização das questões externas sejam reflexos da cultura do 

Brasil. Pode-se pressupor que ao chegar ao ensino superior traga valores baseados 

nessa cultura e esse é provavelmente o maior desafio da instituição de ensino 

superior: possibilitar mudanças de valores que possibilitem o desenvolvimento de 

competências necessárias para focar, planejar, gerir e constantemente rever a 

trajetória de sua carreira.  

 

1.6. O Papel do Ensino Superior na Construção da Carreira do 

Universitário 

1.6.1. O Ensino Superior no Brasil 

A fundação das primeiras instituições de ensino superior no Brasil aconteceu 

em meados do século XIX e seus modelos eram faculdades ou escolas 

profissionais. A primeira universidade brasileira a ser fundada em 1920 foi a 

Universidade Nacional do Rio de Janeiro e, alguns anos depois, em 1934, a 

Universidade de São Paulo. 

Apesar de toda crise educacional pontuada no “Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova” em 1932, como conseqüência do Movimento Renovador 

organizado por educadores, artistas e outros profissionais, inclusive liberais, em 

1968, é criada a primeira lei que fixava as normas para o funcionamento do ensino 

superior. A lei nº. 5.540 de 28 de novembro de 1968 segundo Romanelli (1998, p. 

197) xiv “fixou as normas para a organização e funcionamento do ensino superior”.  

CAPÍTULO I   

DO ENSINO SUPERIOR 

Art. 1º O ensino superior tem por objetivo a pesquisa, o 
desenvolvimento das ciências, letras e artes e a formação de 
profissionais de nível universitário.  
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Art. 2º O ensino superior, indissociável da pesquisa, será ministrado 
em universidades e, excepcionalmente, em estabelecimentos 
isolados, organizados como instituições de direito público ou privado.  

 

 O artigo 1º. da lei destacava três aspectos bastante relevantes: Pesquisa; 

Desenvolvimento das ciências, letras e artes e Formação de profissionais de nível 

universitário. Refletir sobre esses aspectos torna-se fundamental, afinal a pesquisa é 

uma das características mais marcantes do ensino superior, pois 0significa “conjunto 

de atividades que têm por finalidade a descoberta de novos conhecimentos no 

domínio científico, literário, artísticoxv” e pesquisar é definido como “buscar com 

cuidado, procurar por toda a parte; informar-se, inquirir, perguntar; indagar 

profundamente, aprofundar” xvi. 

Desenvolvimento, que pode ser concebido como aumento da capacidade, 

da ciência definida como conjunto organizado de conhecimentos referentes a um 

objeto ou fenômeno obtido por meio da observação, da experiência dos fatos e de 

um método próprio. A definição é muito simplista para um tema tão complexo e 

Popper (apud LAKATOS, 1979) xvii cita que os conhecimentos fornecidos pela 

ciência são provisórios, pois tudo se encontra em constante mudança e a validade 

de uma nova teoria só é conquistada se gerar novos problemas. 

Desenvolvimento das Letras que é uma designação genérica que abarca as 

áreas científicas da Lingüística (inclusive o ensino de línguas), dos Estudos 

literários, dos Estudos culturais, da História e da Filosofia. Estas áreas são 

normalmente investigadas e ensinadas nas faculdades de Letras e nos cursos 

superiores de Letras. Na USP, no departamento de clássicas e vernáculas Letras, 

são oferecidas as seguintes áreas científicas: filologia e língua portuguesa, filologia 

românica, língua e literatura grega, língua e literatura grega, língua e literatura 

sânscrita , língua e literatura latina, línguas indígenas (toponímia e tupi), línguas 

indígenas (toponímia e tupi), literaturas africanas de língua portuguesa, literatura 

brasileira, literatura comparada em língua portuguesa, literatura infantil e juvenil e 

literatura portuguesaxviii. 

Desenvolvimento das Artes em suas diversas expressões. Hegel (1980) 

considerava que a arte, a religião e a filosofia estavam intimamente ligadas e 
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pertenciam ao reino do espírito. Em relação à estética, a arte é definida como 

“produção consciente de obras, formas ou objetos voltada para a concretização de 

um ideal de beleza e harmonia ou para a expressão da subjetividade humana”.  

A necessidade do desenvolvimento das ciências, letras e artes demonstram a 

necessidade de não se focar apenas os conteúdos programáticos que desenvolvem 

a memória, mas também a inteligência e a criatividade. Em relação a formação de 

profissionais de nível universitário o objetivo é que esse estudante receba o 

instrumental técnico-científico que o prepare para desempenhar a atividade 

escolhida com eficácia e segurança, sem deixar de prepará-lo para movimentar-se 

sem dificuldades quando as situações mostrarem-se diferentes das trabalhadas no 

ensino superior. 

A Lei no. 9.394/96 de Diretrizes e Bases da Educação proposta pelo senador 

Darcy Ribeiro, educador com experiência no ensino superior, apresenta um capítulo 

denominado “Educação Superior”.  Para a pesquisa é importante ressaltar alguns 

artigos que se relacionam à finalidade e o papel do ensino superior. 

CAPÍTULO IV  
 
Da Educação Superior  
 
Art. 43º. A educação superior tem por finalidade: 
I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito 
científico e do pensamento reflexivo; 
II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos 
para a inserção em setores profissionais e para a participação no 
desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua 
formação contínua; 
III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, 
visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e 
difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do 
homem e do meio em que vive; 
IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e 
técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o 
saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de 
comunicação; 
V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e 
profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando 
os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura 
intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração; 
VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em 
particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à 
comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; 
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VII - promover a extensão, aberta à participação da população, 
visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação 
cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. 

 

Os artigos referentes ao ensino superior da Lei no. 9.394/96 de Diretrizes e 

Bases da Educação apresenta mais detalhes dos objetivos do ensino superior. 

Aponta como finalidades: estimular a criação cultural e o desenvolvimento do 

espírito científico e do pensamento reflexivo, incentivo ao trabalho de pesquisa de 

forma a desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive, suscitar o 

desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional.  Essas finalidades 

demonstram que cabe ao ensino superior muito mais do que simplesmente oferecer 

instrumentos técnicos para o desenvolvimento de uma profissão, é preciso oferecer 

a formação integral. 

Delors (1999, p. 89) xix alinhado às estas premissas cita que “À educação 

cabe fornecer, de algum modo, os mapas de um mundo complexo e constantemente 

agitado e, ao mesmo tempo, a bússola que permita navegar através dele”. Na visão 

de Delors para tornar o aluno um cidadão responsável e profissional competente “a 

educação deve transmitir, de fato, de forma maciça e eficaz, cada vez mais, saberes 

e saber-fazer evolutivos, adaptados à civilização cognitiva, pois são bases das 

competências do futuro”. O mesmo autor baseou as novas tarefas da educação em 

quatro aprendizagens ou pilares fundamentais na construção do conhecimento 

apresentados no quadro 12. 

Quadro 12 – Os Quatro Pilares da Educação 

Pilares Aquisição 
Conseqüência do 

desenvolvimento em equilíbrio 
dos três pilares anteriores 

Aprender a 
Conhecer 

Instrumentos da 
compreensão 

Aprender a Fazer Para poder agir 
sobre o meio 

ambiente 
Aprender a viver 

junto 
Para participar e 
cooperar com os 

outros em todas as 
atividades 
humanas 

Aprender a Ser 
(confiar em sua vontade interior, 

possuir auto-estima positiva e 
consciência de seu papel como 

agente transformador da cultura). 

Fonte: Delors, 1999, p. 89-90 (adaptado). 

Os quatro pilares evidenciam a necessidade de o ensino superior oferecer 

suporte para o desenvolvimento integral do educando, pois conhecer, segundo 
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Moraes (2004), não é apenas uma operação mental, mas é toda uma ativação de 

pensamentos com base nas emoções e nos sentimentos vividos em determinadas 

circunstâncias.  Habermas (1993) xx entende que a função da educação superior 

está ligada "não apenas com o desenvolvimento técnico e a preparação para 

profissões acadêmicas, mas também com a educação em geral, a tradição cultural e 

o esclarecimento crítico".  

O processo envolve a consciência da necessidade do educando de 

transformar-se continuamente e a transformar a realidade a sua volta. O 

entendimento do papel do ensino superior serve de base para a compreensão das 

diretrizes que devem permear os cursos superiores. Com o intuito de direcionar o 

desenvolvimento da pesquisa algumas informações específicas do curso de 

Administração de Empresas são apresentadas na seqüência.  

1.6.2. Histórico e Dados do Curso de Administração de Empresas 

O ensino de Administração iniciou-se no ano de 1881 na Universidade da 

Pensilvânia nos Estados Unidos. No Brasil a história é recente e revela-se a partir da 

década de 1940. As grandes datas na evolução dos cursos de Administração são 

apresentadas no quadro 13. 

Quadro 13 – Datas Marcantes do Curso de Administração 

Ano Atividade 
1881 Pensilvânia nos Estados Unidos, 1° curso 
1950 Os Estados Unidos já contava com cerca de mil cursos  
1951  Universidade de Toronto (Canadá) 
1952  Instituto Tecnológico de Monterrey (México) 

1954 Fundação Getúlio Vargas - EAESP, (São Paulo) (O Brasil foi o 1° país fora 
da América do Norte a ter curso de Administração) 

1955 Espanha - Instituto de Estudos Superiores de Empresas da Universidade de 
Navarra 

2003 Pelo senso do MEC, em 2003 o Brasil possuía 1.710 cursos de 
Administração, formando aproximadamente 55.000 profissionais/ano. 

Fonte: http://www.crasp.com.br/index.asp?secao=75 

 

Somente em 09 de setembro de 1965foi promulgada a Lei nº. 4769, que 

instituía a profissão de nível superior, pois, até então, seus profissionais eram 

qualificados como técnicos, denominação que transmitia conotação de formação 
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escolar de nível médio. A regulamentação do curso aconteceu dois anos depois em 

22 de dezembro de 1967, com o Decreto no. 61.934.  

“Art. 3º. A atividade profissional do Administrador, como profissão, 
liberal ou não, compreende: 
elaboração dos pareceres, relatórios, planos, projetos, arbitragens e 
laudos, em que se exija a aplicação de conhecimentos inerentes às 
técnicas de organização; 
pesquisas, estudos, análises, interpretação, planejamento, 
implantação, coordenação e controle dos trabalhos nos campos de 
administração geral, como administração e seleção de pessoal, 
organização, análise, métodos e programas de trabalho, orçamento, 
administração de material e financeira, administração mercadológica, 
administração de produção, relações industriais, bem como outros 
campos em que estes de desdobrem ou com os quais sejam 
conexos; “ 

 

Outras legislações pertinentes à profissão do Administrador são apresentadas 

no quadro 14. 

Quadro 14 – Legislação Pertinente à Profissão de Administrador 

Lei ou Decreto Trata 

Lei nº. 4769/65 Dispõe sobre o exercício da profissão do 
Administrador 

Regulamento da Lei Federal 
nº. 4769/65 

Regula o Exercício da Profissão de Administrador  

 

Lei nº. 6206/75 
Dá valor de documentação de identidade às carteiras 
expedidas pelos órgãos fiscalização de exercício 
profissional 

Lei nº. 6642/79 Altera dispositivos da Lei nº 4.769/65. 

Lei nº. 6839/80 Dispõe sobre o registro de empresas nas entidades 
fiscalizadoras do exercício de profissões. 

Lei nº. 7321/85 Altera a denominação do Conselho Federal e dos 
Conselhos Regionais de Técnicos de Administração 

Lei nº. 8873/94 Altera dispositivos da Lei nº 4.769/65 
Fonte: http://www.crasp.com.br/index.asp?secao=200 

 

O ensino de Administração Científica surgiu no Brasil no ano de 1941, com a 

criação da ESAN – Escola Superior de Administração e Negócios. O número de 

administradores e de instituições que oferecem o curso aumentou significativamente. 

Em junho de 2005 já se contava com 2.484 cursos de administração. O quadro 15 

apresenta a evolução dos formados em Administração de 1995 a 2005, assim como 

a comparação entre os concluintes de todos os cursos superiores e os de 
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Administração com base nos dados copilados pelo Conselho Regional de 

Administração CRA-SP no ano de 2007. 

Quadro 15 - Evolução dos Graduados de 1995 a 2005 

ANO 
Concluintes Geral - 

Brasil  
 (Todos os Cursos) 

Concluintes 
Administração (Brasil) 

Concluintes São 
Paulo Administração 

(Quantidade) 
1995 254.401 27.849 11.539 
1996 260.224 29.015 11.532 
1997 274.384 31.630 12.940 
1998 300.761 34.025 12.183 
1999 324.734 35.658 14.057 
2000 352.305 39.147 14.395 
2001 395.988 43.320 11.760 
2002 466.260 54.656 11.369 
2003 528.223 64.792 15.480 
2004 626.617 77.461 11.529 
2005 717.858 92.054 - 

TOTAL 4.501.755 529.607 111.304 
Fonte: http://www.crasp.com.br/index2.asp?secao=828 (adaptado) 

 

O quadro 15 demonstra que quase doze por cento (11, 76%) dos formandos 

desse período cursaram Administração. Esses dados demonstram o grande número 

de profissionais que obtêm a formação em Administração incentivada pelas muitas 

opções de atuação que o curso proporciona.  

A ciência da Administração pode ser considerada interdisciplinar, 
pois se apropria e trabalha com diversos campos de conhecimento 
disponíveis. Embora seja inerente ao seu estudo a abordagem 
interdisciplinar, nem sempre esta acontece. (PAIVA; ESTHER; 
MELO, 2004 P. 64). 

 

Para Fazenda (1979, pg. 41) a interdisciplina pressupõe o intercâmbio entre 

duas ou mais disciplinas, ou seja, ela diz respeito à “(...) colaboração existente entre 

disciplinas diversas ou entre setores heterogêneos de uma mesma ciência”. Ter 

opções significa possuir várias possibilidades, mas também pode gerar a perda de 

foco, e as Instituições podem contribuir para direcionar o ingressante e beneficiar a 

construção e gestão da carreira 
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1.6.3. Possíveis Contribuições das Instituições de Ensino Superior na 

Construção e Gestão de Carreira do Universitário 

Para Tachizawa e Andrade (1999). o produto de uma instituição de ensino 

superior é o aluno formado, os clientes, as organizações empregadoras desse 

profissional e a própria sociedade. A partir da leitura dos autores conclui-se, 

primeiramente, que cabe às instituições de ensino estarem atentas às necessidades 

do mercado de trabalho onde estão seus clientes alinhados aos seus objetivos 

educacionais, bem como a construção dos atributos e perfis profissionais exigidos 

pelo mercado. A educação, apesar de ser uma prestação de serviço especial precisa 

oferecer qualidade ao seu produto e aos seus clientes. 

Kotter (1996), questiona o papel do ensino superior diante dos desafios de 

adaptação gerados por mudanças rápidas: qual é o papel da educação superior 

diante dos desafios? Que instrumentos deve utilizar para desenvolver as 

competências: conhecimentos, habilidades e atitudes adequadas às novas 

demandas do mercado e da sociedade, além de proporcionar autoconfiança e 

desenvolvimento intelectual e emocional?  O mesmo autor propõe uma revisão do 

papel do ensino superior nesse novo e competitivo cenário mundial 

A revisão é necessária principalmente porque ainda existe uma insistência em 

focar-se somente o ensinar, enquanto Perrenoud (2002), afirma que as 

competências não são ensinadas, mas sim construídas por meio de uma prática 

reflexiva, e acrescenta que a competência pode ser compreendida como um saber 

agir com responsabilidade. Libanio (2002), ressalva que o homem nasce de sua 

mãe, mas a partir de determinado ponto deve assumir a responsabilidade pelo parto 

de si mesmo, pela sua própria história e isso só é possível a partir do 

desenvolvimento empreendedor que apresenta competências como força de 

vontade de realização, persistência, perseverança e constante busca de novos 

conhecimentos, habilidades e atitudes.  

Outro desafio das instituições de ensino superior é verificar o perfil dos 

ingressantes, principalmente suas deficiências para que essas informações sirvam 

de base para elaboração de suas práticas, oferecendo rigorosidade metódica, 
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pesquisa, ética e a estética, ampliando a possibilidade de desenvolvimento de 

competências que nortearão a vida pessoal e profissional do estudante.  

Para Morin (2000), o conteúdo programático, conhecimento (objeto) deve ser 

informado, mas a capacidade de seleção e organização desses conhecimentos, na 

subjetividade (sujeito) do indivíduo também deve ser priorizada, para que ganhem 

significado e que beneficiem a realização pessoal e profissional. A cabeça do 

estudante deve estar bem feita e não necessariamente e somente bem cheia. 
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CAPÍTULO II – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

Grawitz (1993), define métodos como um conjunto estruturado de operações 

realizadas com o intuito de atingir um ou mais objetivos, ou seja, um corpo de 

princípios que norteiam uma investigação sistematizada. Além disso, pode ser 

considerado um conjunto de normas que permitem selecionar e coordenar as 

técnicas. A metodologia não substitui o investigador; proporciona-lhe, no entanto, 

meios para empreender uma investigação. Merriam (1998), ressalta que 

primeiramente o investigador necessita definir o problema de investigação, o qual 

será com frequência originado de sua própria experiência ou de situações ligadas à 

sua vida prática, mas que pode também resultar de deduções a partir da teoria, da 

revisão de literatura, ou de questões sociais ou políticas. 

Esta pesquisa foi elaborada utilizando-se a estratégia estudo de caso, com o 

objetivo de aprofundar a pesquisa, tornando-a mais ampla e detalhada em relação 

aos critérios de escolha, construção e gestão da carreira individual e o suporte 

oferecido pela profissional do Centro de Oportunidades e Talentos da instituição 

pesquisada. 

1. Método de Pesquisa 
 

Goode e Hatt (1972, p. 423) citam que “O estudo exploratório pode ser 

assumido como o primeiro ponto no processo de pesquisa”. Além disso, a pesquisa 

exploratória, segundo Gil (2002, p. 41), proporciona maior familiaridade com o 

problema tornando-o mais explícito e assumindo, na maioria das vezes, a forma de 

pesquisa bibliográfica.  A pesquisa bibliográfica, segundo Diehl e Tatim (2004, p. 58) 

é “desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído principalmente de livros 

e artigos científicos”, e é utilizada como fonte para a edificação do referencial teórico 

e desenvolvimento da problemática e do próprio método a ser utilizado. Esse 

instrumento possibilita a cobertura de uma grande quantidade de conteúdo 

impossível de ser estudado diretamente, como é o caso da Construção e Gestão de 

Carreira, Indivíduo e a influência da Interioridade e da Exterioridade e a funções das 

Instituições de Ensino Superior, utilizados como base da pesquisa.  
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Gil (1995, p. 71), cita que os procedimentos adotados para a coleta dos dados 

podem ser divididos em dois grupos. 

... aqueles que se valem das chamadas fontes de “papel” e aqueles 
cujos dados são fornecidos por pessoas” pode-se enquadrar como 
fontes de “papel” a pesquisa bibliográfica e como dados fornecidos 
por pessoas o levantamento de dados e o estudo de caso. (GIL 
1995, p. 71). 

 
Parasuramam (1991, p. 166), debate a adequação do estudo de caso aos 

estudos exploratórios, descritos e até experimentais. Para Merriam (1998), o estudo 

de caso consiste na observação detalhada de um contexto, ou indivíduo, de uma 

única fonte de documentos ou de um acontecimento específico.  Segundo Carmo e 

Ferreira, (1998), em um estudo de caso pode-se estudar um caso único ou casos 

múltiplos e os dados recolhidos podem ser de natureza qualitativa, quantitativa ou 

ambas. A definição de estudo de caso, por vários teóricos, é apresentada nas 

citações abaixo. 

um conjunto de dados que descrevem uma fase ou a totalidade do 
processo social de uma unidade, em suas várias relações internas e 
nas suas fixações culturais, quer seja essa unidade uma pessoa, 
uma família, um profissional, uma instituição social, uma comunidade 
ou uma nação. (YOUNG 1960, p. 58-59), 
 
 
Embora não seja possível identificar o método do estudo de caso 
como uma técnica particular de obter dados, é um modo de organizar 
os dados em termos de uma determinada unidade escolhida [...]. 
Para se obter esses dados holísticos, podem-se usar todas as 
técnicas que qualquer outro modo de organização usa: entrevistas 
intensivas, questionários, autobiografias, documentos, relatos de 
casos de outros, cartas, entre outros. (GOODE e HATT 1972, p.432). 

 

 
O estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo 
de um ou de poucos objetivos, de maneira que permita o seu amplo 
e detalhado conhecimento, tarefa praticamente impossível mediante 
os outros delineamentos considerados. (GIL 1995, p. 58). 

 

 

... ordinariamente, não será capaz de generalizar com segurança 
com um grupo pequeno de casos, mas é quase sempre verdade que 
a profundidade da perspicácia dado pelo estudo do caso fornecerá 
hipóteses úteis para um complemento estudo a posteriori do caso. 
(GOODE E HATT 1972, p.431). 
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O estimulo a novas descobertas: Em virtude da flexibilidade do 
planejamento do estudo de caso, o pesquisador ao longo de seu 
processo, mantém-se atento a novas descobertas. É freqüente o 
pesquisador dispor de um plano inicial e, ao longo da pesquisa, Ter o 
seu interesse despertado por outro aspecto que não havia previsto 
.... A ênfase na totalidade. No estudo de caso, o pesquisador volta-se 
para a multiplicidade de dimensões de um problema, focalizando-o 
como um todo. (GIL 1995, p.59). 

 
O estudo de Caso apresenta algumas vantagens, assim como desvantagens.  

Para Bogdan e Biklen (19,) um pesquisador menos experiente beneficia-se com a 

utilização do estudo de caso, estratégia metodológica que oferece menos 

dificuldades práticas que outras. Goode e Hatt (1972), destacam que o pesquisador 

organiza mentalmente uma síntese do material obtido e o organiza de modo um 

tanto arbitrário, com o intuito de facilitar a compreensão do caráter unitário do objeto. 

Porém, os mesmos autores alertam para o perigo da familiaridade tornar-se um 

impedimento para a utilização, de forma fidedigna, dos norteadores da execução de 

qualquer trabalho científico. 

O estudo de caso possibilita ao pesquisador construir uma análise 

extremamente pormenorizada de seu objeto, e segundo André (1984, pg.49), essa 

análise possibilita o acesso a resultados, que não seriam possíveis de outra forma.  

Goode e Hatt, (1972), acrescentam que ao desenvolver uma análise profunda do 

objeto, o pesquisador entra em contato direto com diversas experiências e isso 

contribui para se amadurecimento. 

Para Merriam (1998), nos estudos de caso utilizam-se diferentes técnicas 

para levantamento de informação  e/ou de dados, tais como:  a observação, a 

entrevista,  a análise documental e os questionários.  Nesta pesquisa se utiliza a 

entrevista e o questionário. Os questionários e as entrevistas são instrumentos de 

grande relevância para a pesquisa.  

As características desta pesquisa são: uma única instituição de ensino 

superior é pesquisada, predominância exploratória e descritiva, e utilização de 

questionário e entrevista para o levantamento de dados.  

As pesquisas deste tipo se caracterizam pela interrogação direta das 
pessoas cujo comportamento se deseja conhecer. Basicamente 
procede-se à solicitação de informações a um grupo significativo de 
pessoas acerca do problema estudado. (GIL 1995, p. 76). 



56 
 

 

Para Richardson (1985), o trabalho de pesquisa necessita ser planejado e 

executado seguindo as normas exigidas por cada método de averiguação. Esses 

métodos se diferenciam pela sistemática pertinente a cada um deles, e pela forma 

que o problema é abordado. Percebe-se que o método deve estar apropriado ao tipo 

de pesquisa que se pretende desenvolver junto aos alunos, e a natureza do 

problema ou o seu nível de aprofundamento. Esses procedimentos oferecem as 

vantagens de levantar o conhecimento mais direto da realidade e a possibilidade de 

coletar grande quantidade de dados em um tempo relativamente pequeno e que 

permite a tabulação dos dados e a análise estatística dos mesmos. 

Richardson (1985), cita a metodologia de pesquisa quantitativa se caracteriza 

pela utilização de quantificação nas modalidades de coleta de informações e no 

tratamento dessas informações por meio de técnicas estatísticas, desde as mais 

simples às mais complexas. O método quantitativo garante a precisão dos 

resultados, evita distorções de análise e interpretação e possibilita uma margem de 

segurança quanto às inferências. O levantamento desenvolvido junto aos alunos da 

instituição estudada, utilizou-se do método survey, que segundo Babbie (1999, p. 

96) caracteriza-se pelo intuito de descobrir a distribuição de certos traços e atributos 

de alguma população. Esse tipo de pesquisa, na maioria das vezes, procura medir 

valores, opiniões, comportamento dos indivíduos. O método Survey consiste na 

aplicação de questionários a uma amostra representativa do universo a ser 

investigado. 

O método survey é apropriado quando as questões a serem respondidas 

envolvem situações em que o foco de interesse é o que está acontecendo ou como 

e porque isso está acontecendo. Em relação ao seu propósito a pesquisa é 

descritiva, pois segundo Pinsonneault & Kraemer (1993), busca identificar quais 

situações, eventos, atitudes ou opiniões estão manifestados em uma população.  

Além disso, Richardson (1985). cita que os questionários cumprem pelo 

menos duas funções, sendo que a primeira função diz respeito a descrição das 

características e a aferição de determinadas variáveis de um grupo social. A 

segunda função é medir as variáveis individuais e grupais.  
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Boog (1994, p.152) apresenta as vantagens e desvantagens do questionário. 

Como vantagens o autor relaciona: que os dados podem ser facilmente 

quantificados, principalmente quando as questões são fechadas; podem ser 

aplicados para um grande número de pessoas; oferece um custo relativamente 

baixo, o tempo de pesquisa é bastante curto e permite livre expressão para os 

“anônimos”.  Já as desvantagens envolvem a exigência de tempo e conhecimentos 

específicos para sua elaboração; a possibilidade de gerar má vontade por parte dos 

indivíduos pesquisados; viabilizam pouco envolvimento e podem gerar temor e 

mascarar a expressão de idéias e sentimentos. 

A presente pesquisa envolve a aplicação de questionário com 10 questões 

fechadas de múltipla escolha (Apêndice 1). A população pesquisada é de 256 alunos 

do curso de administração de empresas da Instituição estudada.  Essa população, 

segundo Appolinário (2006), é uma amostragem escolhida por conveniência e 

facilidade do pesquisador. Além disso, os resultados alcançados não podem ser 

universalizados devido a ausência de técnicas de estatística descritivas e também 

pelo fato da Instituição estudada possuir o Centro de Oportunidades e Talentos que 

a diferencia das demais. O instrumento de coleta de dados foi desenvolvido de 

forma a atender aos requisitos levantados na revisão teórica. A aplicação do 

instrumento de coleta de dados foi realizada em sala nas instalações da Instituição 

estudada. O instrumento apresenta questões que permitem a análise dos seguintes 

aspectos: 

• Critérios utilizados para a escolha; 

• Construção e gestão da carreira individual; 

• O conhecimento dos critérios pontuados pelos teóricos; 

• E o papel da Instituição estudada no processo. 

 

O pesquisador da dissertação se responsabiliza pela elaboração, aplicação, 

mensuração e análise da pesquisa. Os dados obtidos serão compilados na 

linguagem Excel e transformados em gráficos. 
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Richardson (1985, p.38), também cita que a pesquisa qualitativa pode ser útil 

nas situações que apresentam variáveis relevantes ou quando o número de sujeitos 

e pequeno e, conseqüentemente, os dados obtidos são insuficientes para o 

desenvolvimento de uma análise estatística, como é o caso das entrevistas com 

questões abertas (Apêndice 2). A pesquisa qualitativa pode envolver desde um 

indivíduo até um grande número de indivíduos, e o foco do estudo pode envolver 

uma ação individual ou a ação de uma complexa instituição. Os investigadores ao 

utilizarem-se da pesquisa qualitativa estão preocupados em detectar crenças, 

motivações e ações das pessoas, organizações e instituições.  

De acordo com Appolinário (2006, p. 134) “Uma entrevista é um procedimento 

de coleta de dados que envolve o encontro de duas pessoas – entrevistador e 

entrevistado”. O entrevistado é uma profissional do Centro de Oportunidade e 

Talentos que orienta o aluno para a construção de sua carreira, sendo que seu 

objetivo é verificar os serviços oferecidos aos universitários e se o mesmo contempla 

o desenvolvimento de competências que viabilizem a construção e a gestão de sua 

própria carreira.  

Quivy & Campenhoudt (2003), recomendam que a técnica de realização das 

entrevistas seja empregada com o mínimo possível de perguntas, e que a 

intervenção aconteça da forma mais aberta possível para que o entrevistado possa 

apresentar a realidade. Segundo os autores o investigador realiza as entrevistas 

num contexto adequado, que pode ser o local de trabalho do entrevistado e gravá-

las, evitando assim contrariar as respostas. Para isso a perspectiva qualitativa foca a 

essência, o entendimento, a descrição, o descobrimento e o significado do 

fenômeno (MERRIAM, 1998). 

O questionário e a entrevista foram enviados por email (Apêndice 3) para 

quatro professores que lecionam no ensino superior com o objetivo de realizar um 

pré-teste.  

 “é fundamental aplicar um pré-teste. Selecione de três a cinco 
sujeitos (que não participarão da coleta real de dados) e peça-lhes 
que preencham o seu questionário. Verifique, então, as criticas 
recebidas, reservando cuidados especiais ao uso correto da língua 
portuguesa e às dificuldades de compreensão causadas por uma 
formulação confusa das perguntas do questionário.” (APPOLINÁRIO, 
2006, p. 137) 
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As sugestões e alterações indicadas pelos quatro professores foram 

analisadas e geraram novas versões para o questionário (Apêndice 4) e para o 

roteiro de entrevista (Apêndice 5).   

Dessa forma a conclusão articulará a revisão de literatura, apresentada no 

capítulo 2, e a prática da Instituição estudada. A última informação da parte 

metodológica é que o problema apresenta enfoque interdisciplinar, abarcando 

questões da administração ou gestão, da cultura, do pedagógico e do aspecto 

psicológico. Fazenda (1991) cita que não é possível estabelecer uma teoria geral e 

absoluta da interdisciplinaridade, pois os caminhos teóricos são traçados por cada 

pesquisador e que definem essas questões. 
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CAPITULO III - ESTUDO DE CASO 
 

Este capítulo tem como objetivo descrever as características da Instituição 

estudada, bem como, apresentar o levantamento de dados dos questionários e 

entrevista junto aos ingressantes e uma profissional que atua no Centro de 

Oportunidades e Talentos, no Núcleo de Gestão de Carreiras. 

1. Características da Instituição Estudada 
 

O estudo de caso envolve uma instituição do ramo educacional, que tem sua 

sede localizada na capital de São Paulo. A entidade pesquisada é mantida por uma 

Fundação e possui um histórico com mais de cem (100) anos. Descrever suas 

características permite a compreensão do contexto em que está inserida. 

 

1.1. Estrutura Organizacional Atual da Instituição 

 

A instituição foi fundada em 1902, é nacional e tem sua matriz localizada na 

capital de São Paulo, além de possuir duas (2) filiais, uma na própria capital de São 

Paulo e outra na Bahia. Como uma instituição secular inicialmente ofereceu cursos 

comerciais para suprir as necessidades impostas pelo desenvolvimento de 

empresas, casas bancárias e comerciais que traziam mão-de-obra de outros países 

para vencer a ausência de profissionais qualificados no Brasil. 

Em 1908 inaugurou sua sede própria em um prédio localizado no centro de 

São Paulo e, em 1923 passou a oferecer cursos de ensino superior. Em 1966 entre 

outros cursos, passa a oferecer o curso de Administração de Empresas. O 

crescimento ocorrido na década de 1970 impôs a necessidade de um novo prédio, 

localizado também no centro de São Paulo, o que permitiu a utilização do primeiro 

prédio para a oferta de cursos de especialização Latu Sensu. Em 1.999 criou os 

cursos de mestrado stricto sensu em Administração e em Contabilidade. 
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Em 2002 passou a ser Centro Universitário com uma demanda média de 

5000 alunos na graduação. Possui em média 420 funcionários, sendo 250 atuando 

na área pedagógica e 170 em outros setores, tais como secretaria, tesouraria, 

recursos humanos, financeiro, manutenção, segurança, informática, entre outros. A 

missão da Instituição é formar profissionais com excelência de ensino, aptos a 

intervir num mundo em permanente transformação, além disso, tem como um de 

seus objetivos, desenvolver cursos de graduação e de pós-graduação, atuando na 

área de pesquisa aplicada e realizando cursos de extensão e desenvolvimento. 

Oferece cursos da área de negócios, entre eles, o curso de graduação em 

Administração, com habilitação em Administração de Empresas, que possui 256 

alunos ingressantes no início do ano letivo de 2008, amostragem do foco principal 

do estudo de caso.  

Considerado um dos melhores centros universitários do Brasil, destaca-se por 

sua capacidade técnica, facilidade de acesso e grande credibilidade no mercado. No 

ENADE de 2006 obteve duplo conceito cinco (5) no curso de administração e ficou 

entre as 12 melhores instituições particulares brasileiras (anexo 2). Essa 

credibilidade é conquistada por sua qualidade de ensino e por sua preocupação na 

formação global do aluno oferecendo programas que beneficiem o desenvolvimento 

de competências que o preparem para o mercado de trabalho e para a realização na 

carreira, dentre eles podem ser citados o Programa de Atendimento 

Psicopedagógico e o Centro de Oportunidades e Talentos, sendo este último 

abordado no estudo de caso.  

 

1.1.1. Centro de Oportunidades e Talentos 

 

O Centro de Oportunidades e Talentosxxi - COT foi concebido para prestar 

serviços aos alunos e ex-alunos da Instituição. O ano de 2004 marcou a 

transformação do Setor de Estágios para Centro de Oportunidades e Talentos, 

porque a instituição considerou que apenas oferecer oportunidades de estágio seria 

muito pouco para prepará-los para enfrentar o mercado. Os profissionais alocados 

no COT intensificaram seus projetos para suprir uma nova demanda para 
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oportunidades de trabalho (tanto como estágio como vagas efetivas e Programas de 

Trainee), Coach de Carreira, Empreendedorismo, Cooperativismo, Feira de 

Oportunidades com a presença de empresas na Instituição e divulgação de 

Concursos Públicos. 

Os objetivos do COT são aproximar a Instituição das empresas que oferecem 

oportunidades de trabalho para os alunos; como conseqüência captar e divulgar 

oportunidades de trabalho aos alunos; e ser um centro de informações e apoio para 

que o aluno acesse o mercado de trabalho. 

As atividades do COT envolvem o atendimento de alunos com dúvidas sobre 

currículos, entrevistas, dinâmicas de grupo, desenvolvimento profissional e 

oportunidades de trabalho; divulgação das oportunidades de trabalho que as 

empresas disponibilizam na intranet e no painel eletrônico; manutenção do contato 

com empresas para captação de oportunidades e administração dos estágios. 

Resumindo o Centro de Oportunidades e Talentos (COT), é uma área especialmente 

criada pela Instituição para oferecer apoio à inserção do aluno no mercado de 

trabalho e ao desenvolvimento profissional.  

O objetivo do COT é preparar o aluno para o Mercado de Trabalho colocando 

a disposição os seguintes serviços de apoio: gestão de carreiras, 

empreendedorismo e associativismo. Os profissionais do COT possuem uma 

agenda semanal que permite a marcação de atendimentos individuais com duração 

de trinta (30) minutos e os alunos interessados devem agendar um horário para 

atendimento, pessoalmente ou por telefone.  

O COT abriga o Núcleo de Gestão de Carreiras que visa a orientação dos 

alunos em relação ao desenvolvimento pessoal e profissional. Para isso estimula o 

autoconhecimento e o mapeamento de competências, viabilizando uma trajetória na 

qual cada um se responsabiliza por sua própria carreira, estimulado por uma bússola 

chamada PDCI – Plano de Desenvolvimento de Competências Individuais, que 

aproxima o indivíduo de seus objetivos profissionais. O núcleo de gestão de 

carreiras dispõe de serviços para auxiliar o aluno no desenvolvimento de sua 

carreira, desde a elaboração de currículo até a transição de um trabalho para outro.  
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O Plano de Desenvolvimento de Competências Individuais possui 
dois focos: o de possibilitar que o aluno identifique seu perfil 
profissional e seu perfil comportamental, e os alinhe ao seu propósito 
de vida, garantindo assim sucesso pessoal e profissional. Além 
disso, oferece dicas para participação em processos seletivos e o 
serviço de coaching para orientar o aluno a estabelecer metas e 
colocar em ação seu plano de desenvolvimento. São necessárias 
informações para o entendimento do que é coaching, visto que a 
pesquisa não aborda o tema.... Coaching, é uma atividade em 
expansão na economia globalizada e visa ajudar os profissionais e 
seus empregadores a alinharem objetivos, expectativas, metas e 
ações convergentes, capazes de gerar resultados significativos e 
diferenciados. “Coach”, palavra francesa que significa “um veículo 
para transportar pessoas de um lugar ao outro”. No contexto atual 
“coach”, é aquele (a) que ajuda uma pessoa a ampliar seus 
horizontes profissionais – evoluir para níveis superiores de carreira, 
“mudar de lugar” – expandindo uma aptidão, desenvolvendo uma 
nova competência, melhorando o desempenho e até mudando 
comportamentos e modo de pensar. O “coach” pode ser comparado 
a um técnico, que ensina jogadas e estratégias, ensaia, acompanha 
a prática e avalia os resultados. (SOARES, SESTREN e PRADO 
FILHO, 2007). 

 

As informações deste capítulo beneficiam a compreensão do funcionamento da 

instituição estudada, viabilizando a articulação entre a teoria e a prática. O próximo 

item apresenta os resultados obtidos na aplicação dos questionários aos 

gestores/coordenadores, professores e alunos. 

 

1.2. Levantamento de Dados 

 

O objetivo deste item é demonstrar os resultados obtidos na pesquisa 

desenvolvida por meio de questionários e entrevistas. As questões foram elaboradas 

com a finalidade de verificar os critérios que norteiam a escolha e a construção do 

plano de carreira individual dos novos universitários do curso de administração de 

empresas. O estudo de caso também contempla entrevista com o profissional ligado 

ao Centro de Oportunidade e Talentos – COT, que é o responsável pelo 

atendimento aos universitários no Núcleo de Gestão de Carreiras. 
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1.2.1. Levantamento de Dados da Pesquisa com Alunos do Curso de 

Administração de Empresas 

Para a pesquisa junto aos alunos (anexo V) foi utilizado um questionário, 

contendo dez (10) questões. O questionário é composto de nove (9) questões com 

alternativas sim e não, e uma (1) questão com 10 subitens para serem avaliados 

numa escala de zero (0) a dez (10). Participaram da pesquisa 256 (duzentos e 

cinqüenta e seis) alunos do curso de Administração de Empresas estudantes nos 

períodos matutino e noturno. As representações dos números de alunos de cada 

período são apresentadas na tabela 1 e no gráfico 1.  

 

Tabela 1 - Número de Participantes do Matutino e Noturno 

Período Matutino Noturno Total 

Total de alunos 85 171 256 

% 33,2% 66,8% 100% 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

 

Gráfico 1  – Número de Participantes do Matutino e Noturno 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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A tabela e o gráfico 2 apresentam a idade dos participantes que varia entre 

dezessete (17) e trinta e cinco (35) anos. 

 

Tabela 2 – Idade dos Participantes 

Idade Número de alunos % 

17 38 14,84% 

18 79 31,85% 

19 57 22,26% 

20 27 10,54% 

21 3 1,17% 

22 14 5,48% 

23 6 2,34% 

24 7 2,73% 

25 5 1,95% 

26 4 1,56% 

27 3 1,17% 

28 3 1,17% 

29 6 2,34% 

30 1 O, 39% 

31 1 0,39% 

35 2 0,78% 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Gráfico 2  – Idade dos Participantes 
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Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Os participantes são oriundos de escolas particulares e públicas. As tabelas e 

os quadros 3 e 4 apresentam, respectivamente, os resultados desta questão. 

 

Tabela 3 - Tipo de escola Ensino Fundamental 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Gráfico 3  - Ensino Fundamental 

Ensino Fundamental
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Particular

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

Ensino Fundamental 

Escola Pública Particular 

No. de alunos 61 195 

% 24% 76% 
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Tabela 4 - Tipo de Escola Ensino Médio 

Ensino Médio 

Escola Pública Particular 

No. de alunos 64 192 

% 25% 75% 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Gráfico 4  – Tipo de Escola Ensino Médio 
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 Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Uma questão aplicada envolveu estar ou não inserido no mercado de trabalho 

e o resultado é demonstrado na tabela e no gráfico 5. Em continuidade, a tabela e o 

gráfico 6 apresentam quantos colaboram ou não, com seus rendimentos no 

orçamento familiar. 

Tabela 5 – Inseridos no Mercado de Trabalho 

Trabalha Sim Não 

No. de alunos 164 92 

% 64% 36% 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

 

Gráfico 5  – Inseridos no Mercado de Trabalho 
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Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Tabela 6 – Colaboração no Orçamento Familiar 

Colabora Sim Não 

No. de alunos 75 181 

% 29% 71% 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

 

Gráfico 6  – Colaboração no Orçamento Familiar 

 

Colobora com orçamento familiar

29%

71%

Sim

Não

  
Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Outros resultados apresentados contribuem para delinear o perfil da 

população pesquisada no 1º (primeiro) semestre do Curso de Administração de 

Empresas. Os resultados apresentados a seguir estão relacionados aos temas 

abordados na seqüência das questões do questionário. 
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A primeira questão objetiva detectar se o aluno recebeu ou buscou 

informações sobre quais critérios deveriam ser utilizados para que uma escolha de 

curso do ensino superior seja mais coerente com o objetivo pessoal. A tabela e o 

gráfico 7 demonstram os resultados obtidos. 

 

 

 

Tabela 7 – Algum Conhecimento sobre Critérios para Escolha 

 

 Sim Não 

Quantidade 190 66 
 

% 79% 21% 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

 

Gráfico 7  – Algum Conhecimento sobre Critérios para Escolha 

Conhecimentos sobre critérios para escolha 
do curso de ensino superior

79%

21%

Sim

Não

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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A tabela e o gráfico 8 apresentam a resposta dos universitários quanto ao fato  

de terem ou não conhecimento sobre como construir um plano de carreira individual. 

 

Tabela 8 – Conhecimentos sobre Construção de Plano de Carreira 

 Sim Não 

Quantidade 115 141 
 

% 45% 55% 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Gráfico 8  – Conhecimentos sobre Construção de Plano de Carreira 

Conhecimentos sobre Construção de Plano 
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Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Os participantes foram questionados sobre o fato de já terem elaborado por 

escrito o próprio plano de carreira e os resultados obtidos são apresentados na 

tabela e no gráfico 9. 

 

Tabela 9 – Construiu um Plano de Carreira 

 Sim Não 

Quantidade 14 242 
 

% 5% 95% 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Gráfico 9  – Construiu um Plano de Carreira 
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 Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Perguntou-se se acreditam que as pessoas já possuem um destino traçado é 

isso invalida a necessidade de construir seu plano de carreira. A tabela e o gráfico 

10 demonstram a opinião dos participantes. 

 

Tabela 10 – Carreira como Obra do Destino 

 Sim Não 

Quantidade 20 236 
 

% 5% 95% 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Gráfico 10 – Carreira como Obra do Destino 
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 Fonte: Elaborado pelo Autor 
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O resultado da questão apresentada na tabela e no gráfico 11 evidencia a 

concepção dos participantes sobre o sucesso profissional ser fruto de um 

planejamento contínuo da carreira seguida das ações necessárias. 

 

Tabela 11 – Relação entre Sucesso Profissional, Planejamento e Ações  

 Sim Não 

Quantidade 245 11 
 

% 96% 4% 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

 

Gráfico 11 – Relação Entre Sucesso Profissional, Planejamento e Ações  

Relação entre Sucesso profissional, 
planejamento e ações
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Fonte: Elaborado pelo Autor 
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A tabela e o gráfico 12 demonstram se os participantes conseguem projetar o 

futuro alcançável e “ver-se” profissionalmente daqui a quatro anos  

 

Tabela 12 – Prospecção Profissional  

 Sim Não 

Quantidade 187 69 
 

% 73% 27% 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

 

Gráfico 12 – Prospecção Profissional  

Consegue "ver-se" profissionalmente daqui a 
4 anos
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Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Foi questionada a relevância de ter consciência sobre os conhecimentos, 

habilidades e atitudes (CHA) que deverá desenvolver para estar na condição 

desejada em quatro anos e o resultado é demonstrado na tabela e no gráfico 13. 

 

Tabela 13 – Competências Necessárias para Atingir o Objetivo Profissional 

 Sim Não 

Quantidade 218 28 
 

% 85% 15% 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

 

 

Gráfico 13 – Competências Necessárias para Atingir o Objetivo Profissional 

Consciente das competências necessárias 
para realizar seu objetivo profissional
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Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Foi questionado o conhecimento dos alunos sobre a existência de um suporte 

oferecido a eles pela Instituição pesquisada. O suporte refere-se à identificação do 

perfil do aluno com base nos seus conhecimentos, habilidades e atitudes, definição 

de objetivos e orientação para iniciação da construção e gestão de plano de carreira 

e os resultados são apresentados na tabela e no gráfico 14. 

 

Tabela 14 – Suporte da Instituição na Construção e Gestão de Carreira 

 Sim Não 

Quantidade 232 24 
 

% 91% 9% 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Gráfico 14 – Suporte da Instituição na Construção e Gestão de Carreira 

Conhecimento do suporte oferecido pela 
Instituição
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 Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

 

A nona questão envolveu os critérios utilizados para a escolha do curso de 

Administração de Empresas. Os critérios apresentados aos participantes foram os 

internos (desejos, aspirações, competências e habilidades desenvolvidas) e os 
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externos (mercado de trabalho, sugestão de amigo ou parente, indicação, salário, 

status, entre outros). Os resultados são demonstrados nas tabelas e gráficos 15 e 

16. 

 

 

Tabela 15 – Utilização de Critérios Internos 

 Sim Não 

Quantidade 188 68 
 

% 73% 27% 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

 
Gráfico 15 – Utilização de Critérios Internos 
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Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Tabela 16 – Utilização de Critérios Externos 

 Sim Não 

Quantidade 213 43 
 

% 83% 17% 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

 
Gráfico 16 – Utilização de Critérios Externos 

Utilização de critérios externos
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Fonte: Elaborado pelo Autor 
 
 

 
Uma última questão apresentada aos alunos do 1º semestre do curso de 

Administração de Empresas da Instituição estudada foi desmembrada em oito (8) 

subitens. Os subitens referem-se às âncoras de carreira propostas por Edgar Schein 

e a finalidade é verificar qual ou quais possíveis âncoras orientaram as escolhas da 

população pesquisada.  
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A primeira âncora diz respeito à preferência por carreiras que não ofereçam 

restrições e constrangimentos, isto é que possibilitam ao interessado a escolha de 

quando, o que fazer e com quanto empenho trabalhar, conforme apresentado na 

tabela e no gráfico 17. 

Tabela 17 – Preferência por Carreiras sem Restrições e Constrangimentos 

Peso Quantidade % 

0 17 6,64% 

1 3 1,17% 

2 15 5,85% 

3 8 3,12% 

4 7 2,73% 

5 44 17,18% 

6 27 10,54% 

7 41 16,01% 

8 55 21,50% 

9 18 7,03% 

10 21 8,20% 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
 

Gráfico 17 – Preferência por Carreiras sem Restrições e Constrangimentos 

  
Fonte: Elaborado pelo Autor 
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A segunda âncora apresenta a valorização da necessidade pessoal de 

garantia de emprego, segurança, benefícios sociais e boas condições de 

aposentadoria. Os resultados obtidos estão demonstrados na tabela e no gráfico 18. 

Tabela 18 – Garantia de Emprego, Segurança, Benefícios e Aposentadoria 

Peso Quantidade % 

0 0 0% 

1 5 1,95% 

2 5 1,95% 

3 4 1,56% 

4 10 3,90% 

5 11 4,29% 

6 16 6,25% 

7 17 6,64% 

8 28 10,94% 

9 50 19,53% 

10 51 19,92% 
                                   Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

Gráfico 18 – Garantia de Emprego, Segurança, Benefícios e Aposentadoria. 

                                   
Fonte: Elaborado pelo Autor 
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A terceira âncora apresenta a valorização do desenvolvimento da 

competência pessoal com foco na especialização e na construção da carreira 

apoiada no exercício dos talentos e das capacidades individuais e, na busca de 

desafios ao crescimento, conforme resultados demonstrados na tabela e no quadro 

19. 

Tabela 19 – Valorização do Desenvolvimento da Competência Pessoal 

Peso Quantidade % 

0 0 0% 

1 2 0,78% 

2 0 0% 

3 0 0% 

4 3 1,17% 

5 7 2,73% 

6 12 4,69% 

7 30 11,71% 

8 45 17,58% 

9 60 23,44% 

10 97 37.89% 

                                       Fonte: Elaborado pelo Autor 
 

Gráfico 19 – Valorização do Desenvolvimento da Competência Pessoal 
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Fonte: Elaborado pelo Autor 
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A quarta âncora apresenta a opção para aqueles que valorizam os processos 

de supervisão, liderança e apreciam o controle de pessoas em todos os níveis, 

integrando os esforços de todos para assim corresponder aos resultados desejados 

(Administração de empresa pode oferecer um horário flexível). 

 

Tabela 20 – Valorização dos Processos de Supervisão, Liderança e Controle de 

Pessoas 

Peso Quantidade % 

0 2 0,78% 

1 1 0,39% 

2 1 0,39% 

3 1 0,39% 

4 4 1,56% 

5 18 7,03% 

6 14 5,47% 

7 42 16,41% 

8 71 27,73% 

9 51 19,92% 

10 51 19,92% 

                                              Fonte: Elaborado pelo Autor 
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Gráfico 20 – Valorização dos Processos de Supervisão, Liderança e Controle de 
Pessoas 

 

 

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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A quinta âncora refere-se à valorização da construção de uma empresa 

própria, com perspectivas de atuação com serviços, produtos e idéias próprias. O 

envolvimento com a inovação, a motivação para ultrapassar obstáculos e vontade de 

correr riscos são os itens contemplados. 

Tabela 21 – Valorização da Inovação e Vontade de Corre Riscos 

Peso Quantidade % 

0 0 0% 

1 1 0,39% 

2 4 1,56% 

3 2 0,78% 

4 2 0,78% 

5 23 8,98% 

6 15 5,86% 

7 28 10,94% 

8 40 15,63% 

9 43 16,79% 

10 92 35,94% 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

Gráfico 21 – Valorização da inovação e vontade de corre riscos 
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 Fonte: Elaborado pelo Autor 
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A sexta âncora contempla a necessidade daqueles que optam por profissões 

que possibilitem o auxilio as demais pessoas, de modo que possam colaborar com a 

construção de um “mundo” para se conviver. Estas pessoas são aquelas que são 

mais leais aos seus valores pessoais do que com os da organização. As respostas 

estão pontuadas na representação da tabela e do gráfico 22. 

Tabela 22 – Serviços e Dedicação à Causa 

Peso Quantidade % 

0 0 0% 

1 3 1,17% 
2 3 1,17% 
3 10 3,90% 
4 3 1,17% 
5 22 8,59% 
6 31 12,11% 
7 48 18,75% 
8 50 19,53% 
9 36 14,06% 
10 46 17,97% 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

Gráfico 22 – Serviços e Dedicação à Causa 

 

 Fonte: Elaborado pelo Autor 

ÂNCORA 6 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0      1      2      3       4       5        6      7      8       9      10



88 
 

A sétima âncora representa o interesse por atividades que requeiram uma 

resolução de problemas difíceis e a motivação do indivíduo está centrada na 

ultrapassagem de obstáculos quase intransponíveis e no convencimento da 

existência de oponentes duros. 

Tabela 23 – Valoriza a Resolução de Problemas Difíceis e a Superação de 
Obstáculos 

Peso Quantidade % 

0 0 0% 

1 0 0% 

2 1 0,39% 

3 4 1,56% 

4 5 1,95% 

5 18 7,03% 

6 24 9,37% 

7 38 14,84% 

8 64 25% 

9 46 17,97% 

10 56 21,87% 
                                         Fonte: Elaborado pelo Autor 

Gráfico 23 – Valoriza a Resolução de Problemas Difíceis e a Superação de 
Obstáculos 

                                         

Fonte: Elaborado pelo Autor 
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necessidades requeridas para convívio entre carreira e da família, conforme a tabela 

e o gráfico 24. 

Tabela 24 – Equilíbrio entre as Necessidades da Carreira e da Família 

Peso Quantidade % 

0 0 0% 

1 0 0% 

2 2 0,78% 

3 5 1,95% 

4 5 1,95% 

5 4 1,56% 

6 10 3,90% 

7 9 3,51% 

8 22 8,59% 

9 61 23,82% 

10 46 17,97% 
                                         Fonte: Elaborado pelo Autor 

Gráfico 24 – Equilíbrio entre as Necessidades da Carreira e da Família 

 

                                    Fonte: Elaborado pelo Autor 
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A pesquisa com os alunos foi realizada a 4 meses do início do 1º Semestre de 

2008 do Curso de Administração de Empresas, um período de adaptação dos 

alunos ao meio acadêmico. No mesmo período foi conduzida a entrevista com o 

profissional que atua no Centro de Oportunidade e Talentos, especificamente no 

Núcleo de Gestão de Carreira, há mais de 3 anos, com alunos de todos os 

semestres e em diferentes séries ou nível de formação. 

 

1.2.2. Resultados da Entrevista com o Profissional do Centro de 

Oportunidades e Talentos – COT 

 

Participa desta etapa do estudo de caso um (1) profissional ligado ao Centro 

de Oportunidades e Talentos, que atua no Núcleo de Gestão de Carreiras. A 

formação do profissional, que denominaremos “Isabel”, é apresentada na tabela 25. 

Tabela 25 – Titulação do Profissional Entrevistado 

Titulação Curso Ano de conclusão 

Graduação Ciências Sociais 1987 

Pós-graduação Administração e Prestação de Serviços Com Qualidade 2001 

Mestrado Educação, Arte e História da Cultura. 2000 

Doutorado Ciências da Comunicação 2006 

                                    Fonte: Elaborado pelo Autor 

 

 

Isabel também possui diversos cursos de extensão, voltados para a 

assimilação de ferramentas que possibilitem o desenvolvimento de competências, e 

o último que cursou é o de formação em coaching. Além da atividade no COT, Isabel 

leciona, para turmas de graduação e pós-graduação, as disciplinas Fator Humano, 

Comportamento Organizacional, Administração Estratégica em Recursos Humanos 

e Desenvolvimento Gerencial, e oferece consultoria em Coaching e Gestão de 

Carreira. Iniciou suas atividades na Instituição pesquisada no ano de 2000. 
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A entrevista ocorreu no ambiente de trabalho de Isabel, na sala que utiliza 

para o atendimento dos universitários e foi gravada com permissão da mesma. 

Isabel declara que o COT desenvolve atividades mais simples como contato 

com empresas para divulgação de oportunidades de estágio ou emprego ou 

atividades mais específicas como a orientação para que os interessados possam 

estar em condições de inserirem-se no mercado de trabalho, com o objetivo de 

promover a viabilidade do aluno a encontrar uma colocação que lhe traga maior 

satisfação profissional, remuneração mais adequada e direcionamento dos objetivos 

que cada um pretende atingir ao longo de sua carreira.  

O Núcleo de Gestão de Carreira faz parte do COT e oferece atendimento 

individual, com duração de trinta minutos, agendado com antecedência, para alunos 

e egressos da graduação e da pós-graduação. A profissional durante o atendimento 

estimula o aluno a conhecer-se para traçar seu perfil e utilizar seu potencial em 

ocupações e empresas que busquem profissionais com suas competências. Orientar 

o aluno para construir e gerir sua carreira é uma das metas do Núcleo. 

A entrevistadora define o perfil dos ingressantes do curso de administração de 

empresas como jovens que desconhecem o curso que escolheram, optaram pelo 

mesmo por sugestão dos pais, amigos ou irmãos. Demonstram pouco conhecimento 

sobre construção de plano de carreira e dificuldade para elaborar uma visão realista 

de suas qualidades e inclinações pessoais. São influenciados pelos pais a buscar 

carreiras mais tradicionais. Teoricamente possuem clareza sobre a relação entre 

planejamento contínuo e sucesso, mas a ação é desenvolvida por uma minoria. 

Segundo Isabel a Instituição estudada oferece programa de atendimento 

psicopedagógico, palestras, encontros musicais e literários com o objetivo de 

oferecer desenvolvimento global para o estudante. 

Os resultados apresentados oferecem a matéria-prima para o 

desenvolvimento da análise da pesquisa realizada com os alunos, do profissional do 

Núcleo de Gestão de Carreiras e, finalmente o entrelaçamento das duas análises. 
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1.3. Análise dos Resultados à Luz da Revisão Literária 

 

Para apresentação da análise dos resultados obtidos, considerou-se 

primeiramente a pesquisa realizada com os alunos, depois a entrevista com o 

profissional responsável pelo Núcleo de Gestão de Carreiras e, finalmente o 

entrelaçamento das duas análises. 

 

1.3.1. Análise dos Resultados da Pesquisa com Alunos do Curso de 

Administração de Empresas 

 

Observando-se os resultados da pesquisa quantitativa percebem-se aspectos 

que necessitam uma análise mais complexa. Primeiramente, a Instituição possui 

uma concentração maior de alunos no período noturno (66,8%), ou seja, duas vezes 

o número que freqüenta o período matutino (33,2%). Demétrio Weber (2008), na 

matéria “Déficit de vagas em cursos noturnos persiste” afirma que os cursos de 

ensino superior noturnos, geralmente atendem alunos que trabalham durante o dia e 

possuem caráter inclusivo. Nas instituições de ensino particulares sete em cada dez 

alunos freqüentam as aulas do período noturno, ou seja, 69,2% dos universitários. 

  Os resultados apresentados por Weber (2008), e os obtidos na pesquisa 

junto aos alunos da Instituição estudada são muito próximos, apesar de existir uma 

forte predominância de alunos na faixa de idade entre 17 e 19 anos (68,95%). Esse 

dado revela tratar-se de um público jovem e recém saído do ensino médio, mas que 

freqüentam o período noturno pelo fato de já atuarem no mercado de trabalho ou por 

estarem em busca de uma vaga. São poucos os alunos que possuem acima de 

trinta anos, aliás, apenas quatro alunos (1,17%). Percebe-se que a Instituição 

estudada possui como característica cultural padrões adquiridos por mais de um 

século e compartilhados pela comunidade acadêmica, de busca na qualidade de 

ensino, que atraem alunos mais jovens e ativos profissionalmente. 



93 
 

Antunes e Weinberg (2006), citam que os “Pobres pagam para estudar nas 

faculdades particulares e ricos estudam de graça nas universidades públicas”, mas 

contrariando afirmações de que alunos oriundos da escola de ensino médio público 

é que freqüentam instituições de ensino superior privado, 76,2% dos entrevistados 

freqüentaram o ensino fundamental em escolas particulares e 75% cursaram o 

ensino médio em escolas particulares ou privadas.  

A Instituição estudada é bem conceituada e ao obter duplo conceito 5 no 

curso de administração e ficar entre as 12 melhores instituições brasileiras no 

ENADE de 2006 reforçou a imagem de excelência. Esse resultado colabora com a 

inserção dos alunos no mercado de trabalho, pois apesar de serem jovens e a 

grande maioria ter cursado o ensino médio em escolas particulares, após quatro 

meses do início do curso, 64% dos ingressantes já atuam profissionalmente.  Dos 

alunos ingressantes que já trabalham somente 29% colaboram com o orçamento 

familiar.  Pode-se verificar que o grupo pesquisado apresenta um perfil jovem, com 

formação educacional, em sua maioria, realizada em escolas particulares, que atua 

no mercado de trabalho, mas poucos possuem a responsabilidade. 

Dutra (1996), cita a necessidade de desenvolver nas pessoas um espírito 

crítico com relação a seu comportamento diante da carreira e percebe-se que essa 

preocupação tem provocado ações com o intuito de beneficiar o processo decisório 

do aluno, pois 79% dos participantes, afirma ter recebido informações para a 

escolha do curso de ensino superior. Somente 21% afirmam não ter recebido essas 

informações, esse pode ser um indício de que não houve uma reflexão consciente 

sobre os critérios internos e externos pontuados por Dutra (1996), e que devem 

permear a escolha do curso de ensino superior. Apenas como um ponto de 

observação esse número corresponde ao mesmo número de alunos oriundos do 

ensino médio de escolas públicas (25% dos participantes), porém não há 

informações suficientes para estabelecer uma relação direta desses números nesta 

pesquisa.  

Apesar da obtenção de informações sobre os elementos decisivos para a 

escolha da carreira, verifica-se que 55% dos participantes asseguram não possuir 

conhecimento sobre como construir um plano de carreira e em número bem maior, o 

correspondente a 95% afirma não possuir um plano de carreira construído. 
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Independente de 45% dos alunos possuírem conhecimentos para construir um plano 

de carreira individual, somente 5% teve uma ação no sentido de elaborar sua rota 

profissional.  

Retomando a questão teórica, um indivíduo que tem interesse em atingir o 

sucesso profissional deve ter objetivos bem definidos e estruturados em um 

planejamento detalhado e transparente.  Porém, esses alunos já estão cursando o 

ensino superior, mas não possuem um planejamento com a seqüência de ações que 

devem desempenhar para que o sucesso seja atingido. Mais complexa é a 

contradição existente entre os 95% que ainda não construíram plano de carreira e os 

96% dos alunos consideram existir uma relação profunda, ou seja, o sucesso 

depende do planejamento contínuo. Apesar dessa concepção apenas 5% dos 

participantes possuem um plano de carreira construído. Então, a clareza sobre a 

importância do plano de carreira como obra do próprio indivíduo ainda não é uma 

prática para 95% dos alunos e verifica-se a utilização de mecanismos de defesa 

que, segundo Freud (1978), impedem que as contradições sejam percebidas de 

forma consciente pelo indivíduo, distorcendo a leitura da realidade. 

Ao serem questionados se a carreira profissional é uma obra do destino, 

independente da construção ou não de um plano de carreira, 95% dos participantes 

responderam que não, contrariando a afirmação de Almeida (2007), de que 84% dos 

brasileiros possuem uma visão fatalista de que o destino existe e encontra-se nas 

mãos de Deus. Percebe-se, porém que na prática prevalece o ato de entrega de seu 

futuro profissional para uma condição além de sua visão.    

Apurou-se que 73% dos participantes conseguem se “ver” profissionalmente 

daqui a quatro anos, mesmo sem ter um “mapa” com a rota a seguir, enquanto 85% 

dos alunos declaram ter consciência dos conhecimentos, habilidades e atitudes 

(CHA) que terão que desenvolver para atingir o profissional “visualizado” para daqui 

a quatro anos. Existe um ponto a ser melhorado e refere-se ao fato de que 12% dos 

participantes não se vêem no futuro, mas declaram saber as competências 

necessárias para o profissional que “ainda não visualizam”, o que denota falta de 

clareza quanto ao futuro desejado, às competências necessárias para chegar lá e o 

significado da preparação nos próximos quatro anos.  
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Observou-se que a Instituição estudada supre as necessidades apontadas 

pelos quatro pilares de educação (DELORS, 1996), e oferece suporte para o 

reconhecimento das competências, na leitura do mercado de trabalho, e subsídios 

para a escolha, construção e gestão do plano de carreira, e 91% dos participantes 

afirmam que receberam informações ou utilizaram-se do serviço oferecido. Isso 

demonstra que a comunicação da Instituição estudada tem sido eficiente e que 

aceitou o desafio de verificar o perfil dos ingressantes e elaborar suas práticas a 

partir das deficiências dos alunos. 

 Os alunos pesquisados sobre o serviço de apoio demonstraram ter ciência do 

diferencial oferecido pela instituição a partir dos serviços prestados pelo COT, que 

englobam um serviço de orientação e encaminhamento para o mercado de trabalho. 

Isso pode indicar que o serviço de apoio não é apenas um local de divulgação de 

vagas de estágios e empregos, mas sim, o resultado de um projeto que promove a 

interação entre o acadêmico, a instituição de ensino superior, as empresas e a 

sociedade.  

No momento da escolha do curso de Administração de Empresas os 

elementos externos, (mercado de trabalho, sugestão de amigo ou parente, 

indicação, salário, status, entre outros), foram utilizados por 83% dos participantes e 

os elementos internos, (desejos, aspirações, competências e habilidades 

desenvolvidas), por 73%. Apesar de Dutra (1996), ressaltar a importância do 

indivíduo, ao refletir sobre sua carreira, priorizar a realidade externa e os motivos 

internos, ainda observa-se que a subjetividade continua sendo um paradoxo para 

alguns, mas a questão que esta pesquisa procura esclarecer é que sucesso 

profissional deve levar em conta a motivação do indivíduo, baseada nos desejos e 

preferências pessoais para sua escolha.  

 Ao responder a esta questão, a maioria optou apenas por um dos critérios e 

ficou evidente que ao entrar em contato com variações de duas dimensões opostas 

os ingressantes experimentaram confusão e incômodo que gerou dissonância 

cognitiva, ou seja, conflito de crenças e percepções (FESTINGER, 1957). Duas 

realidades opostas e aparentemente irreconciliáveis como "interno e externo” geram 

esse paradoxo (EISENHARDT, 2000). 
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A teoria de âncora de carreira (career anchor) de Schein (1978), apresenta 

uma estrutura importante e dinâmica para esclarecer sobre a motivação do indivíduo 

para uma determinada carreira. Nos resultados obtidos verifica-se que, em grande 

parte, os ingressantes foram motivados e valorizaram aquela profissão que oferecia 

a possibilidade de praticar o empreendedorismo e a criatividade. Esse dado pode 

sinalizar algumas características dos alunos do curso de Administração. A escolha 

da segunda âncora também evidencia outras características dos alunos, pois 

envolve a valorização da competência técnico-profissional. 

A âncora que teve menos peso no momento da escolha dos alunos foi a 

âncora número um (1), que corresponde ao anseio por Autonomia e Independência 

A contradição surge ao comparar-se a âncora mais utilizada e a menos valorizada, 

pois empreendedorismo e criatividade envolvem valores que beneficiam a 

construção de empresa própria, inovação, motivação para ultrapassar obstáculos e 

vontade de correr riscos, enquanto autonomia e independência abarcam a 

valorização da liberdade e da independência. 

 A questão é como ser empreendedor e não ser independente e autônomo 

para construir seu próprio destino (DOLABELLA, 2006). Outra questão reside no fato 

de que a gestão da carreira passou a ser responsabilidade do indivíduo e o processo 

oferece e exige autonomia e independência (CHANLAT apud FREITAS, 2008). 

Essas contradições demonstram que os mecanismos de defesa ainda estão 

fortalecidos e que a consciência de seu modelo mental, Senge 91998), ainda é 

superficial, além disso, denota deficiências nos pilares da educação: aprender a 

fazer e aprender a ser.  

A análise final dos resultados da pesquisa com os alunos do curso de 

Administração de Empresas apresenta um perfil com as seguintes características:  

• Grande maioria formada por jovens entre 17 e 19 anos; 

• Forte incidência de Ensino Fundamental e Médio cursados em escolas 
particulares; 

• Número expressivo de alunos que já estão inseridos no mercado de trabalho; 

• Número expressivo de alunos que não colaboram com os gastos da família; 
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• A maioria declara possuir conhecimentos sobre os critérios a serem utilizados 
na escolha do curso de ensino superior e da carreira profissional; 

• Um número significativo, que corresponde a quase 45% declara ter recebido 
informações sobre como construir um plano de carreira; 

• Quase que a totalidade dos alunos (95%) não possui plano de carreira 
construído, por escrito. 

• A grande maioria não vê o caminho profissional como obra do destino, mas 
age como se acreditasse e descuida de sua caminhada; 

• A maioria considera que o sucesso profissional depende do planejamento 
contínuo; 

• Grande parte dos participantes faz prospecção profissional e se vêem no 
futuro; 

• Um número expressivo declara possuir consciência dos conhecimentos, 
habilidades e atitudes que terá que desenvolver para atingir seus objetivos 
profissionais; 

•  91% dos participantes têm conhecimento do suporte que a Instituição 
estudada oferece; 

• Na escolha do curso utilizaram como critérios a possibilidade de empreender, 
criar, inovar, superar obstáculos, correr riscos, desenvolver competências, 
exercitar talentos e evoluir com os desafios. 

Encerrada a análise da pesquisa com os alunos, a próxima etapa envolve a 

análise da entrevista com o profissional do Núcleo de Gestão de Carreira do Centro 

de Oportunidades e Talentos. 

 

1.3.2. Análise da Entrevista com o Profissional do Núcleo de Gestão de 

Carreira do Centro de Oportunidades e Talentos 

 

A análise da entrevista com a profissional Isabel inicia-se com a apresentação 

da visão da profissional sobre o objetivo do Núcleo de Gestão de Carreira e para 

isso cita-se um trecho de sua entrevista (anexo 1). 

Com atendimento individual agendado para alunos e ex-alunos de 
graduação e pós-graduação, o Núcleo tem como modelo de atuação 
o estímulo ao aluno para pesquisar sobre si, seus objetivos e 
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perspectivas de aproveitar seu potencial em ocupações e empresas 
que busquem pessoas com seu perfil. 

 

Observou-se que a Instituição estudada entende e cumpre seu papel 

oferecendo o Núcleo de Gestão de Carreira, que atende a necessidade do educando 

de transformar-se continuamente e transformar a realidade a sua volta 

(HABERMAS, 1993). Por outro lado, como o controle da carreira foi transferido para 

o indivíduo (CHANLAT apud FREITAS, 2008), a Instituição estudada, ao oferecer os 

serviços do Núcleo de Gestão de Carreira, demonstra consciência de seu papel e 

rapidez na adaptação para responder aos desafios gerados por mudanças rápidas 

(KOTTER, 1996). 

O perfil dos ingressantes do ensino superior no curso de Administração de 

Empresas, com base nos atendimentos realizados no Núcleo de Gestão de Carreira, 

apresenta as seguintes características: predominantemente jovem e com 

desconhecimento de muitas informações sobre o curso que escolheram.  

São, na sua maioria jovens, que acreditam, por serem jovens, que 
precisam de algum tempo para saber o que é o curso que eles 
escolheram. Acreditam que com as matérias em andamento eles 
poderão saber o que pretendem fazer.  

 

Esse dado demonstra que não existe interesse em possuir informações 

detalhadas sobre o curso escolhido, contrariando o resultado da pesquisa de 

Hofstede (2003), sobre o alto índice de fuga à incerteza por parte dos brasileiros, 

pois escolher um curso sem ter a certeza de que é o que deseja e depois freqüentá-

lo para verificar se é o que se quer, demonstra talvez alto índice de convivência com 

a incerteza. Apesar de conviver com as incertezas na área acadêmica e profissional, 

os participantes possuíam como objetivo adentrar as universidades públicas, pois 

muitos freqüentaram “cursinho” preparatório e participaram de seus vestibulares, 

mas não conseguiram aprovação.  

 O lidar com a incerteza, também faz parte de escolha do curso de 

Administração de Empresas, pois muitos o escolhem por acreditarem que ofereça 

muitas opções de trabalho, afinal pode considerar-se a ciência da Administração 
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como interdisciplinar a partir da compreensão de que se apropria e trabalha com 

diversos campos de conhecimento disponíveis (PAIVA; ESTHER; MELO, 2004).  

e, mais especificamente sobre a demanda para o curso de 
administração, que revela uma expectativa do estudante de estar em 
um curso que ofereça maiores possibilidades de conseguir emprego 
porque não é algo tão especializado e apresenta um leque de 
opções. Alguns não sabem quais são as possibilidades, mas 
observam que “alguém” os alertou sobre isto, principalmente como 
uma idéia para que eles não ficassem sem continuar com os estudos 
após o término do ensino médio.  

 

A expectativa do estudante de que o curso de Administração de Empresas 

ofereça maiores possibilidades de conseguir emprego, talvez possa justificar os 

números de formandos a cada ano. No ano de 2005, segundo o Conselho Regional 

de Administração, as instituições de ensino superior privadas formaram setecentos e 

dezessete mil, oitocentos e cinqüenta e oito egressos das diferentes áreas de 

conhecimento, porém noventa e dois mil e cinqüenta e quatro eram do curso de 

Administração de Empresas. A escolha do curso que supostamente oferece várias 

frentes de trabalho faz com que esses ingressantes ao entrar na faculdade 

rapidamente busquem ajuda no Núcleo de Gestão de Carreiras para elaborar seu 

currículo e concorrer às vagas de estágios ou emprego efetivo, focando assim seus 

objetivos o que facilita o ingresso no mercado de trabalho e assumir a 

responsabilidade pelo custeio da faculdade. 

A primeira preocupação ou “desejo de começar a pensar sobre o 
curso e sua vida” é quando chega o momento de arranjar um estágio 
para “aprender”, mas sem ter clareza do tipo de vivência que a vaga 
apresentará ou mesmo ter uma investigação prévia sobre as 
empresas para as quais pretendem enviar ser currículo ou se 
cadastrar no Banco de Talentos. Muitos neste momento querem um 
estágio para “pagar a faculdade”, isto já no 1º semestre.  

 

Possuem poucos conhecimentos sobre seus interesses e preferências e 

como conseqüência dificuldade para estruturar e gerir seu plano de carreira por não 

conseguir reconhecer, elaborar e focar seus objetivos. Essa informação demonstra 

que os ingressantes, segundo Isabel, não se conhecem e isso dificulta o 

reconhecimento dos pontos fortes e o desenvolvimento dos propulsores de carreira 

(DUTRA apud BOOG, 2002).  
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Muito pouco. Verifica-se esta situação diante da dificuldade de cada 
um em prospectar seus anseios em termos de vivenciar a teoria 
aprendida, em empresas que disponibilizam oportunidades de 
estágios, de acordo com o que eles buscam. A maioria acredita que 
alguém fará a sua seleção e com sorte eles ingressarão em uma boa 
empresa. Concomitantemente a isso, poucos têm a visão de que 
para construir um plano de carreira é oportuno planejar o 
desenvolvimento de comportamentos e atitudes apropriados para o 
relacionamento interpessoal e que para tanto, deverão participar de 
cursos extracurriculares que possibilitem a preparação adequada 
para o ambiente de trabalho, utilizando-se de técnicas específicas 
para comunicar-se com a equipe, relacionar-se e apresentar-se.  

 

A dificuldade para tomar a decisão e escolher o curso, impõe ao aluno a 

busca por referências externas, e devido a cultura “familista” do Brasil (ALMEIDA, 

2007), a maioria é influenciada pela família para a escolha de cursos mais 

convencionais e acredita que o sucesso profissional é resultado de planejamento e 

ações contínuas, mas não possuem plano de carreira. 

Percebo que sim, mas a família e outros funcionam como o lado mais 
forte da balança, que tenta fazer com que a pessoa em questão “seja 
puxada” para ter os pés no chão quanto ao futuro profissional, 
escolhendo áreas mais convencionais e reconhecimento nos dias de 
hoje. 
 
 
Sim com certeza na teoria isto está claro, mas poucos já o fazem. 
Uma pequena parte faz, por exemplo, cursos extracurriculares ou 
escola de idiomas visando suas qualificações para a área que 
pretende atuar no futuro. São muitos também aqueles que ao término 
do curso alegam não ter conseguido algo, pois a sua 
empregabilidade está comprometida pela falta do “Inglês”, como se 
fosse algo não previsto anteriormente ou como se eles não 
pudessem valorizar o que já tem de qualificações. 
 

Como conseqüência os alunos no momento da escolha do curso de ensino 

superior valorizam mais os elementos externos e apesar de alegarem possuir 

conhecimentos sobre suas competências, na prática não conseguem definir seus 

conhecimentos, habilidades e atitudes. 

Absolutamente nenhuma e quase todos revelam que isto é algo para 
tratar quando estiver em uma empresa ou já tenha se definido em 
que área trabalhar. Quase todos têm muita dificuldade em se ver 
traçando um plano individual. Então peço a eles para listar 
habilidades, ou melhor, descrever no que eles acreditam que seja 
“bons”, algo que todo mundo elogie ou aquilo que eles já 
reconhecem como qualidades utilizadas com freqüência e com 
sucesso nas suas ações.  



101 
 

 

Segundo Isabel a Instituição estudada obteve no curso de Administração de 

Empresas nota máxima no ENADE/2006 e prima pela excelência na preparação e 

orientação de seus alunos, oferecendo conhecimentos técnicos e acadêmicos de 

qualidade, mas também apoio psicopedagógico para atuar sobre dificuldades na 

aprendizagem ou conflitos interiores, que podem abalar ou limitar o alcance de seus 

objetivos pessoais ou profissionais dos estudantes. A Instituição estudada oferece 

também aulas de teatro, dança de salão, encontros musicais e literários e palestras 

com profissionais de renome com o objetivo de possibilitar a formação global dos 

alunos.  

Diante de barreiras pessoais ou de aprendizagem os interessados 
são estimulados a procurar o Programa de Atendimento 
Psicopedagógico.   

 

O Centro de Oportunidades e Talentos - COT destaca na condução de grupos 

e atividades a visão de que o desenvolvimento Pessoal/Profissional tem como ponto 

de partida a auto-avaliação e o autoconhecimento. Com base nesses fatores 

internos os alunos podem ser estimulados a definir os objetivos de carreira e traçar o 

plano de ação para a consecução destes objetivos, permitindo assim a possibilidade 

de identificação das oportunidades de carreira sob o aspecto externo. Com esta 

visão o Planejamento de Carreira de cada participante pode conciliar as aspirações 

da vida pessoal e dos objetivos de carreira.  

Desenvolvidas as análises dos resultados das pesquisas com alunos e a 

profissional fica clara a necessidade de entrelaçar e comparar as duas fontes. 

 

1.3.3. Entrelaçamento das Análises  

Para efeito de análise observa-se que apesar da declaração dos 

entrevistados de que possuem conhecimentos sobre os critérios para elaboração do 

plano de carreira, contraditoriamente poucos já o fizeram.  Neste sentido a 

profissional do Centro de Oportunidades e talentos - COT confirma que, para a 

grande maioria, o desconhecimento sobre eles próprios, sobre o curso escolhido e 
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sobre as melhores oportunidades a serem reconhecidas não possibilitaria uma 

construção do plano sem uma orientação profissional. O fato de alunos não 

elaborarem um plano de carreira demonstra uma dificuldade para a ação ou falta do 

exercício. Essa dificuldade pode apresentar indícios de ausência de conhecimento  

sobre ferramentas e sua aplicação. 

A atitude de não construir um plano de carreira pode ser relacionada com os 

resultados da pesquisa de Hofstede (2003), sobre o Brasil. O Brasil apresenta-se 

como um país coletivista, com baixo índice de individualismo, em que os interesses 

do “nós” prevalece sobre o do “eu”. Dutra (1996) também cita que o brasileiro não 

possui o hábito de construir plano de carreira. 

Sob o aspecto exterior, a busca da identificação do perfil profissional para 

melhor integração ao mercado de trabalho contribui para que os alunos 

compreendam sobre a importância de estar identificados com aquilo que fazem, ou 

que venham a fazer no mercado de trabalho. A adequação do perfil profissional não 

representa apenas a necessidade de aceitação do indivíduo no mundo do trabalho, 

mas representa também a escolha que lhe permita estar feliz no desempenho das 

suas funções, em relação às atividades, à cultura organizacional, ao relacionamento  

com colegas, chefias, clientes e fornecedores das empresas que estão oferecendo 

oportunidades de trabalho.  

Para tanto, é importante que o indivíduo vá ao encontro de orientações que o 

levem ao autoconhecimento, promovendo uma busca que o motive a procurar novas 

oportunidades de trabalho de acordo com seu perfil. 

A constatação de que 70% dos participantes declaram que já atuam no 

mercado de trabalho reforça a idéia de que é necessário mudar a cultura de que 

carreira é algo para depois de formado. É necessário antecipar esse momento de 

preocupação, pois esta já é a realidade destes jovens. Há de se discutir que as 

ações para o desenvolvimento profissional e direcionamento das metas estão 

coerentes, pois representam um auxílio aos ingressantes no curso, começando pelo 

reforço da auto-estima e depois pela ampliação da motivação para construção do 

conhecimento sobre os temas de seu interesse para desenvolvimento pessoal e 

profissional.  
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A realidade de inserção no mundo do trabalho nestes alunos de 1º semestre 

demonstra a importância da orientação para colocação no mercado de trabalho em 

sintonia com o curso escolhido e demonstra também que aqueles que têm 

procurado o COT têm buscado informações sobre oportunidades e postura a ser 

adotada para concorrer às vagas disponíveis, em especial nos processos seletivos 

das empresas.  

Como ponto relevante desta pesquisa para dissertação de mestrado no 

estudo de caso, verifica-se, de forma clara a necessidade do desenvolvimento de 

novas competências que parecem ser desconhecidas pela maioria e que fazem 

parte do momento da passagem para a vida acadêmica:  

• Buscar orientação profissional para acompanhar o desenvolvimento pessoal e 
profissional; 

• Saber identificar o próprio perfil profissional para melhor integração no 
mercado de trabalho ou outras escolhas profissionais de ocupação; 

• Saber procurar oportunidades de trabalho, de acordo com o perfil desenhado; 

• Apresentar facilidade de participação em processos seletivos de forma lúcida, 
que é a sinalização de sua capacidade para ingressar no mercado de 
trabalho.  

Neste sentido é importante salientar como as atividades do COT são efetivas 

para ajudar os alunos a avaliar suas habilidades, seus interesses, seus valores e 

seu temperamento, baseando-se na metodologia da construção do CHA – 

Conhecimentos, habilidades e atitudes, como ferramenta que contribui para a 

descoberta do tipo de trabalho a que cada um se adapta melhor, associado à análise 

do perfil pessoal/profissional. O suporte oferecido aos alunos permite um melhor 

entendimento sobre si próprio (autoconhecimento) e sobre o trabalho que cada um 

poderá oferecer, permitindo que todos se sintam capazes de encontrar ocupações 

mais acertadas e atualizar ou desenvolver suas competências de forma contínua, 

através de um planejamento de carreira (auto-avaliação).  
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CONCLUSÃO 

Inicialmente, o problema de pesquisa era identificar quais os elementos que 

norteiam a escolha, a construção e a gestão de carreira individual dos alunos 

universitários do curso de Administração de Empresas da Instituição estudada. 

Constatou-se, pela interpretação dos dados levantados por meio dessa pesquisa, 

que o cenário atual, altamente competitivo, exige cada vez mais conhecimentos, 

habilidades e atitudes para que os profissionais possam garantir sua inserção no 

mercado de trabalho. Essa concepção afeta tanto os que desejam manter a 

empregabilidade, como aqueles que desejam construir ou manter empresa própria. 

A necessidade de atingir alta performance pessoal e profissional é fundamental tanto 

para os empregadores quanto para os empregados. Verificou-se também que as 

mudanças ocorridas em relação à carreira tornam a sua construção e gestão como 

responsabilidade do indivíduo. Entender que o indivíduo é responsável pelo seu 

auto-desenvolvimento é fundamental e envolve a preocupação pelo 

desenvolvimento de postura pessoal e profissional.  Não foi objetivo nessa pesquisa 

tratar o tema empresabilidade, que se refere aos desafios e a carreira que a 

organização pode proporcionar aos seus gestores. 

Alguns conceitos da gestão de qualidade, em especial algumas idéias de 

William Edward Deming, são pertinentes para o entendimento do complexo 

momento da escolha da profissão e supostamente para associação ao projeto de 

construção do plano de carreira.  Deming (1990), afirmava que o controle da 

qualidade em cima do produto acabado era “desperdício desnecessário”, pois nada 

mais se poderia fazer. Concebe que a qualidade desejada começa com a intenção, 

que é determinada pela direção. A intenção tem de ser colocada em planos, e o 

milagre acontece com o “gerenciar”. O autor oferece elementos que associados aos 

projetos de vida e carreira podem alertar para a necessidade de um estudante fazer 

a escolha de uma profissão, baseando-se num conhecimento profundo sobre as 

competências que podem ser pontuadas como pontos fortes, interesses, 

preferências e as necessidades da sociedade e do mercado de trabalho muito antes 

do “produto acabado”. 

Com os resultados obtidos nas pesquisas espera-se que a informação contida 

sobre planejamento de carreira torne evidente a necessidade da mudança cultural 
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sobre a data do início da preocupação com a gestão de carreira. A sugestão de 

orientar o indivíduo para conhecer-se e conhecer o mercado de trabalho antes de 

ingressar no ensino superior visa evitar o “desperdício desnecessário”, ou seja, 

enfrentar desnecessariamente  um tempo em que o aluno perceba que não fez uma 

escolha coerente com suas competências.  

Independente da oferta de programas de orientação de carreira é evidente, 

com base nos resultados da pesquisa, a responsabilidade de cada indivíduo em 

desenvolver suas habilidades e adquirir cada vez mais conhecimentos que lhe 

agregue vantagem competitiva, para obter um diferencial que atraia as 

oportunidades de trabalho. Assim, com a junção dos elementos da interioridade e 

exterioridade, que cada um poderá também escolher com o que quer trabalhar e 

onde lhe oferecem maiores vantagens, permitindo a aplicabilidade prática de seus 

talentos pessoais. Para alinhar-se as novas necessidades profissionais, é 

fundamental que o estudante assuma a responsabilidade por construir e gerir um 

projeto pessoal. 

Com esse estudo de caso, aplicado em uma Instituição de Ensino Superior, 

conclui-se que os ingressantes do curso de administração de empresas se dividiram 

na adoção de elementos externos ou internos para a escolha do curso, o que pode 

demonstrar alguma dificuldade ou mesmo clareza sobre lidar com a subjetividade e 

os mecanismos interiores nos processos de escolha e ausência de conhecimento 

sobre os elementos que devem ser levados em consideração no processo. 

Torna-se evidente que entre os estudantes pesquisados existe o 

entendimento de que conseguir realização pessoal e melhor posicionamento 

(sucesso) depende de planejamento e ações direcionadas, mas é fato que a 

responsabilidade por esse planejamento ainda não foi entendido como sendo do 

próprio aluno. Outras contradições são detectadas e percebe-se nitidamente que 

não existe transparência e consonância entre o discurso e a prática, o que revela 

conflitos de crenças e percepções e, conseqüentemente falta de intimidade com 

seus processos interiores.  

Concluiu-se que os ingressantes do curso de ensino superior da Instituição 

estudada chegam despreparados para as tomadas de decisão que o momento 
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exige, e cabe a Instituição, por meio do Centro de Oportunidade e Talentos e outros 

programas de apoio oferecer conhecimentos, orientações e ferramentas que o 

estimulem a responsabilizarem-se pelo reconhecimento e desenvolvimento de 

competências que nortearão a sua vida profissional. Esse é um dos desafios das 

instituições de ensino superior: direcionar seus programas de apoio sobre as 

possíveis deficiências dos ingressantes. A aplicação de questionários semelhantes 

ao utilizado nesta pesquisa possibilita o mapeamento do perfil dos ingressantes e 

viabiliza esse trabalho direcionado. 
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