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O projeto de vida na universidade  

Ao falarmos de um processo de orientação profissional, ou de aconselhamento 

de carreira é importante compreender quem é o jovem universitário e como este busca 

um curso de graduação. Esta busca é sempre motivada por um projeto vida, projeto este 

que nem sempre é considerado pela própria universidade.  

Quando abordamos o tema do projeto de vida, este se refere a uma projeção 

de si mesmo no tempo e no espaço. O sentido da carreira se converte em algo de 

profissão e de graduação sempre voltada para o trabalho, escolher um ofício  que resulte 

em uma inserção social e que gere ao universitário a pretendida autonomia.  

A escolha profissional do universitário portanto se ajusta sobre um tal projeto de 

vida que se desenvolveu desde a infância passando pela adolescência e pelos diferentes 

modelos profissionais com os quais o jovem se relacionou em sua vida. Assim ao 

adentrar o contexto universitário já existia consciente ou não disto um projeto de vir a 

ser, uma pretensão de futuro nos planos do jovem.  

Assim o conceito de projeto de vida se relacionado com diferentes dimensões: 

das vivências temporais e históricas relacionadas com a formação para o trabalho, com 

o se identificar com as profissões e se constituir como pessoa humana. A contribuição 

social do jovem e as expectativas de fazer parte da humanidade, no conjunto daquelas 

pessoas que tem condições materiais de escolher uma carreira. Muitos reflexos de uma 

escolha insegura e exitante estão presentes em carreiras mal definidas e no abandono 

escolar. Vivemos uma época da técnica e da tecnologia em que o presente imediato 
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assume contornos cada vez mais velozes e nos impedem muitas vezes de planejarmos 

o futuro. 

 

A orientação profissional e de carreira  

 

O processo de Orientação Profissional não dever se visto apenas como auxílio 

na escolha de uma ocupação, mas como parte do processo de busca da identidade 

pessoal (Zavareze, 2008). A Orientação Profissional é parte do processo de formação 

para o trabalho deste modo a escolha pessoal e orientada da profissão deveria estar 

inserida em todo o período educativo integrando-se a práticas da formação no ambiente 

universitário.  

A orientação profissional profissional na universidade diz respeito não somente 

à busca de conhecimento. No mundo universitário as profissões mudam o tempo todo 

sobre o efeito das novas tecnologias. Ao adentrar a universidade muitas vezes o jovem 

não se dá conta das disciplinas, regras sociais e morais, da conduta que deve permear 

a sua formação.  

A orientação profissional na universidade mais do que pensar os valores e 

analisar as competências de aprendizado dos jovens deve ser um veículo de facilitação 

da escolha. A universidade deve reconhecer que a entrada no ambiente acadêmico é só 

um primerio passo na carreira, portanto, todo o tempo o aluno deve também fazer 

escolhas, de grades, de disciplinas de carreira.  

A orientação deve ser consultiva e acolhedora deste modo facilitadora do 

processo de formação de uma identidade individual e profissional, o jovem enquanto um 

ser sócio-histórico se expressa mediante a linguagem. E o orientador para atuar como 

conselheiro deve antes de mais saber ouvir e compreender quais os componentes 

afetivos, históricos e sociais que estão presentes no sujeito que escolha uma graduação 

e depois se sente inseguro com a sua escolha.  

O orientador profissional e de carreira quanto atua na universidade, deve 

reconhecer antes de mais nada a historicidade presente no processo de escolha 
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profissional. Atuar na orientação profissional dos jovens universitários, é atuar no 

processo de facilitação da escolha que deve partir de compreender a identidade do 

jovem e sua autonomia para escolher. E que deve ainda considerar a informação de que 

o jovem dispoe sobre o mundo do trabalho e do emprego. O orientador deve 

compreender a escolha como situacional, dentro do que Vygotsky (2013) chamou de 

situação social de desenvolvimento. uma análise do significado pessoal atribuído à 

formação para o trabalho na vida do jovem.  

A juventude costuma ser caracterizada como um período preparatório para a 

vida adulta período da formação de uma identidade pessoal e profissional que está 

relacionada com o seu contexto e sua história pessoal. Nesta fase “há construção da 

identidade do adolescente que é diferenciada da identidade infantil [...], tomando um 

lugar de maior importância o grupo de amigos, nos setores como esportes, música, 

cinema, televisão e os professores” (Zavareze, 2008, p. 3). 

O jovem começa a se preocupar com o futuro por meio da universidade, na 

escolha dos estágios, dos amigos. Assim este momento de adentrar a universidade é um 

momento no qual tem a sensação de que seus problemas iniciais de escolha haviam 

sido resolvidos, no entanto, aqui é que começam as reais necessidades de orientação 

para evitar a evasão e o abandono escolar.  

A preocupação da universidade deve ser em manter os seus jovens no percurso 

universitário. E isto só pode acontecer se o jovem possuir um ideal de vida , um projeto 

de vida, com perspectivas para o futuro. Esta deve ser a motivação para permanecer e 

estudar. Para Marcelino, Catão & Lima (2009) o momento em que as escolhas são feitas, 

os projetos começam a ser construídos contendo a visão que o adolescente tem de si 

mesmo, “das suas qualidades e daquilo que deseja alcançar, e sua “visão de futuro” está 

ligada às suas vivências e experiências anteriores e às relações estabelecidas até então 

na sua história”.  

 A construção do projeto de vida é um processo de desenvolvimento pessoal/social, 

que permite ao adolescente estar “preparado para iniciar essa construção ... compartilhá-

la com o grupo e comunicar sonhos, desejos, planos, metas” (Marcelino, Catão & Lima, 
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2009, p. 545). A identidade constitui o seu próprio percurso adolescente nas tomadas de 

decisões (Knobel,1981). Para Bohoslavsky (1991), a identidade profissional é um dos 

aspectos da identidade e parte de um sistema mais amplo. A identidade profissional é, 

portanto, parte da identidade pessoal total, e pode ser compreendida como “a 

autopercepção, ao longo do tempo, em termos de papéis ocupacionais”. 

A identidade profissional se relaciona estreitamente com a escolha profissional, 

fundamental na normalização das relações com o mundo: “sou aquilo que faço”. A 

escolha de papéis e a definição concreta de uma profissão é, em geral, formada na 

adolescência, época de grandes transformações para sujeito que comumente está em 

processo de inserção no mercado de trabalho (Rappaport,1981).  

O estudo da formação da identidade ocupacional se relaciona com o processo 

da escolha profissional, com o conhecimento e reconhecimento das mudanças do mundo 

do trabalho, as experiências com grupos tem mostrado resultados satisfatórios .  

 Para facilitar a escolha é preciso desenvolver o conhecimento de si mesmo, 

compartilhar uma visão de futuro. Analisar quais são as expectativas da família, do 

entorno social e  as expectativas pessoais. Para fundamental um reconhecimento das 

próprias preferências profissionais e dos valores que o orientam para o trabalho.  

Para além do conhecimento das profissões e do mundo do trabalho é preciso considerar 

que a escolha propriamente dita sempre implica em uma decisão pessoal e particular do 

sujeito. 

A OP é uma prática da psicologia que pretende auxiliar as pessoas no 

reconhecimento de suas possibilidades de escolha profissional. Neste sentido, 

compreender o contexto e a dimensão dos diferentes fatores que relacionam-se com a 

escolha profissional pode permitir ao jovem a tomada de decisões mais acertadas sobre 

a sua própria vida.  

            

A consideração sobre o grupo na orientação profissional  
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Ao adentrar a universidade o jovem se insere em um grupo, é no grupo se 

estabelecem importantes laços de relações que favorecem não só a comunicação, mas 

o intercâmbio de experiências. A partir deste intercâmbio realizado em sala de aula, se 

produzem novas aprendizagens e saberes com potencial de mudança comum. Neste 

sentido, “el trabajo grupal es una experiencia intensiva, por tiempo limitado, entre um 

conjunto limitado de personas, que devendrán grupo acorde (…) a un pacto de trabajo 

sobre un problema, (…) a través de la interacción de los miembros y la acción de un 

coordinador que facilita la realización de la tarea (el trabajo sobre el problema)”(Calviño, 

2002, p.96). 

Nos primeiros anos da universidade o problema para os jovens é pensar sobre 

quanto tempo ainda será necessário investir para um futuro profissional. O tempo vivido 

na escola, dentro da sala de aula, é uma realidade imediata, onde a grande preocupação 

é sobreviver em um presente imediatista.  

No entanto é na sala de aula que o professor e o orientador escolar pode reconhecer 

problemas e dificuldades de adesão ao curso e à profissão escolhida é preciso perceber 

as diferenças e singularidades presentes na sala de aula.  

Ao considerar as escolhas que podem ser exitantes e ou fantasiosas o orientador 

tem agora condições de desenvolver um apoio para os jovens universitários se impliquem 

em pensar o seu futuro profissional. Ao desenvolver uma reflexão crítica sobre o presente 

e sobre o futuro, o jovem pode ir aos poucos desenvolvendo uma clareza dos objetivos 

para a sua carreira profissional, e ao mesmo tempo ao escolher pode estabelecer metas 

e meios de alcança-los.  

O projeto de vida acompanha os sujeitos como uma forma de preparação para a 

fase subseqüente, pensar não só a profissão, mas a vida familiar e social. (Dias, 2009) 

Buscam encontrar uma carreira de sucesso no futuro, mas julgam seu presente de 

uma forma ingênua onde não existem mais certezas sobre o amanhã (Dias, 2009). A  

identidade profissional é um dos aspectos de identidade do sujeito, assim é algo que 

permite algum tipo de auto-satisfação e bem estar pessoal ao jovem (Bohoslavsky, 1991). 

O jovem está em constante mudança, tentando estabelecer sua identidade, mas para 

http://www.revistaenfoquehumanistico.com/


 
 

www.revistaenfoquehumanistico.com – Número 34 

 

6 

que isso ocorra, o mesmo deve estar preparado para entrar no mundo adulto e se separar 

do mundo infantil. Assim, é na adolescência que a busca da autonomia se intensifica, 

conforme Alberti (2004). 

A família é considerada importante na escolha: “contudo o jovem não baseia sua 

decisão apenas nos familiares. Ele é influenciado pelos pares, que são os “outros” 

significativos na sua vida” (Santos, 2005, p.59). Uma dimensão importante sobre as 

escolhas é que muitas delas se dão por meio de modelos profissionais com os quais os 

jovens têm contato, por exemplo, amigos, professores, vizinhos, entre outros.  

 Ao pensarmos sobre quem somos, estamos nos questionando sobre de onde 

viemos e para onde vamos. Quem é esse “eu” de quem se fala? O processo de conhecer-

se a si mesmo vai concretizando em nossa existência aquilo que somos. (Dias, 2009). É 

importante tornar o jovem capaz de discriminar seus próprios gostos e interesses faz 

parte do planejamento de carreira, necessário para o sujeito tomar consciência do que 

interfere sua escolha. (Dias, 2009). 

Segundo Bauman (2001), a capacidade de fazer projeções do futuro é a condição 

de todos os comportamentos chamados racionais. Para se ter uma intenção bem 

pensada de transformar o presente em referência a um futuro projetado, é necessária 

uma pequena quantidade de controle sobre o presente.    

É importante que os jovens perceberem que suas escolhas representam 

compromisso consigo mesmo e com as suas decisões passadas, presentes e futuras, 

que consiste em formular escolhas e projetá-las em um futuro profissional (Dias, 2009).  

 Para Dias (2009) uma escolha autônoma e responsável implica na conscientização 

dos fatores internos e externos que influenciam no processo decisório. Assim, a 

identidade profissional relaciona-se com a escolha profissional, com grandes 

transformações que o sujeito passa ao longo da vida e principalmente em seu processo 

de inserção no mercado de trabalho. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em nossa cultura, o jovem precisa enfrentar diversos problemas na busca da 

identidade pessoal e profissional para se integrar no mundo adulto.  

A pressão que recebem da sociedade para uma escolha profissional, tem 

influenciado uma escolha precoce e que no entanto nega ao jovens os erros e acertos, 

ou a possibilidade de novas escolhas. Mesmo sem ter as informações necessárias é 

preciso escolher e vivenciar o luto por tantas outras possibilidades não vivenciadas. 

A necessidade da orientação profissional durante o período universitário é 

constante, tendo em vista as mudanças de carreiras, o abandono e a evasão decorrentes 

da falta de sentido pessoal no projeto de vida.  

Programas de apoio para esclarecimentos sobre as profissões, orientação sobre  

cursos e formas de ingressar em universidades são fundamentais. É urgente desenvolver 

programas de incentivo as pessoas com baixa renda, cursinhos preparatórios, entre 

outros, possibilitaram um maior conhecimento sobre o contexto social e suas 

possibilidades de futuro. 

A escolha profissional representa um caminho para uma vida melhor e um sentido 

de valor na sua existência pessoal. O interesse em encontrar na vida profissional  plena 

realização pessoal e ocupacional é uma grande preocupação com recursos e meios 

disponíveis para iniciar uma vida profissional, colocando em questão a condição 

financeira dos alunos.  

Os jovens demonstra uma grande preocupação com o lugar em que estão 

inseridos e querem de alguma forma sentir-se úteis e capazes de melhorar as condições 

do país em que vivem e ter uma sociedade menos violenta e destrutiva.   

Foi sugerido à Escola que poderiam ser desenvolvidasm atividades 

extracurriculares, como visitas a determinados locais para se ter uma melhor perspectiva 

da realidade dos profissionais de hoje. É fundamental que o orientador profissional 

possibilite aos jovens  se projetarem no futuro e refletir sobre seus sonhos, expectativas 

e os meios pelos quais podem transformar o contexto em que vivem. 
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