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PROJETO SER:  
 UM ESPAÇO DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL E QUALIDADE DE VIDA 

 
1. RESUMO 

 
O Projeto Ser visa identificar os projetos de vida dos adolescentes do 3 ano do ensino médio 
das escolas parceiras do Projeto Um pé no Futuro da Faculdade União Bandeirante de São 
José/SC, por meio de ações baseados nas possibilidades e necessidades profissionais e na 
melhoria da qualidade de vida.Este projeto considera a evolução do mercado de trabalho e a 
necessidade de habilitar os adolescentes para a empregabilidade. Neste contexto, o 
processo de escolha profissional está ligado diretamente às inúmeras atuações no mercado 
de trabalho. É neste cenário definido como “oferta e demanda” que o sujeito no processo de 
inserção no mercado de trabalho busca por meio da empregabilidade desenvolver 
mecanismos de aprimoramento e identificar-se com inúmeras tendências e o perfil mais 
aproximado ás exigências de mercado, visando a qualidade de vida. A metodologia adotada 
utiliza-se da pesquisa bibliográfica e do Inventário Âncoras de Carreira de Edgar Schein, 
para caracterizar o perfil dos estudantes pesquisados. Desse modo, busca-se evidenciar o 
posicionamento dos estudantes do terceiro ano do ensino médio sobre as oito ancoras 
propostas: competência técnica funcional, administração geral, autonomia e independência, 
segurança e estabilidade, criatividade empresarial, dedicação a uma causa, desafio puro e 
estilo de vida. Desse modo o projeto resultará na orientação para o desenvolvimento 
profissional e de carreira. 
 

2. INTRODUÇÃO 
 

A orientação profissional poderia ser contada a partir da história de grandes 
pensadores da humanidade, neste período já se percebiam pensamentos a maneira de se 
chegar a inúmeras proposições a atividades profissionais das classes de trabalhadores 
(CARVALHO, 1995 apud BARROS 2013). Este processo estava intimamente ligado as 
classes sociais representadas à época, pois não havia mobilidade social. Para o homem 
comum as ocupações raramente eram escolhidas, quando o eram as alternativas eram 
poucas (MARTINS, 1978 apud BARROS 2013). 
 A Revolução Industrial, ampliada no século XIX, impôs a multiplicação de 
novos e específicos postos de trabalho. A exigência do aumento da eficiência 
industrial a fim de atender à demanda da sociedade atribuiu aos jovens uma 
complexidade cada vez mais crescente na hora de escolher sua ocupação 
(BARROS, 2013). Surge a necessidade de Orientação Vocacional, originado das 
grandes rupturas sociais tecnológicas e econômicas que vieram a abalar e 
desestruturar os sistemas sociais vigentes atrelado as dificuldades de muitos jovens 
em se definir profissionalmente. (BARROS, 2013) 

Desse modo, o questionamento apontado refere-se qual é a forma  que estudante do 
terceiro ano do ensino médio reconhece-se enquanto sujeito em construção, criar projetos 
de vida, decorrentes das possibilidades e necessidades profissionais? 
 

3. OBJETIVOS 
Objetivo geral:  
Analisar de que forma o estudante do terceiro ano do ensino médio reconhece-se 

enquanto sujeito em construção, visando condições de criar projetos de vida, por meio de 
ações baseados nas possibilidades e necessidades profissionais propostas pela Ancora de 
Carreira. 

Objetivos específicos:  
a) Caracterizar os aspectos teóricos sobre orientação profissional; b) Descrever o 

Inventário Âncoras de Carreira de Edgar Schein de modo a explicitar as competências 
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técnica funcional, administração geral, autonomia e independência, segurança e 
estabilidade, criatividade empresarial, dedicação a uma causa, desafio puro e estilo de vida. 
c) Correlacionar o modelo de Âncoras de Carreira de Shein com o objetivo profissional dos 
estudantes da terceira série do ensino médio das escolas parceiras do projeto Um pé no 
futuro da Faculdade União Bandeirante/SC 
 

4. METODOLOGIA 
 

O estudo caracteriza-se como aplicado, de modo analisar de que forma o estudante 
do terceiro ano do ensino médio público reconhece-se enquanto sujeito em construção, 
visando condições de criar projetos de vida, por meio de ações baseados nas possibilidades 
e necessidades profissionais propostas pela Ancora de Carreira.Assim, delimita-se como 
público-alvo, as escolas parceiras do projeto Um pé no futuro da Faculdade União 
Bandeirante/SC que possuem o terceiro ano do ensino médio. Salienta-se que o estudo 
baseia-se em um estudo bibliográfico no que se refere a orientação profissional e a 
identificação das âncoras de carreira. Junto às escolas selecionadas, far-se-á a aplicação do 
inventário das ancoras, sem identificação dos alunos, pois neste projeto o foco refere-se 
apenas a elencar os reconhecer os projetos de vida dos estudantes em sua totalidade, a fim 
de tratá-los de forma qualitativa e quantitativa. 
 

5. DESENVOLVIMENTO 
 
No Brasil, o marco da Orientação Profissional ocorre com a criação do Serviço de 
Seleção e Orientação Profissional para os alunos do Liceu de Artes e Ofícios de são 
Paulo, em 1924. Iniciada pelo engenheiro suíço, naturalizado brasileiro, Roberto 
Mange, convidado para lecionar na escola Politécnica de São Paulo.  
 A partir desta iniciativa, novas instituições foram se formulando no decorrer 
dos anos, sendo que até a década de 60 o modelo psicométrico, internacionalmente 
predominante, foi o ponto comum em todas as iniciativas de trabalho de orientação 
profissional no Brasil (BARROS, 2013). 
 A partir de 1970, a orientação passa a ser denominada de “Orientação 
Vocacional Ocupacional” integrando a estrutura do definir vocacional com a 
possibilidade ocupacional (BARROS, 2013). 
 A Orientação Vocacional Ocupacional, entendida desde 1975 como saber de 
si mesmo e do mundo no qual cada indivíduo busca através de participação em 
atividades de orientação o seu próprio roteiro, sua própria escolha. De uma vocação 
entendida como o chamado interior individual tem-se chegado a um conceito de 
vocação como síntese ou chamados internos mais principalmente externos, 
construídos sócio - cultural, onde cada um combina dados para a sua  decisão de 
quem quer ser, como ser, e como fazer predominando uma demanda externa 
(BARROS, 2013). 
 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 
 

No presente trabalho, tem-se como resultados preliminares a pesquisa sobre 
orientação profissional, em um viés da abordagem existencialista, buscando na 
referência do “projeto de ser” de Sartre “ o auto-conhecimento do indivíduo, o 
trabalho de orientação profissional não se restringindo a identificação de aptidões, 
interesses e características da personalidade, mas dá-se ênfase a gênese dessas 
características do individuo.” (EHRLICH, 2002). Onde se encontram os sentimentos? 
Onde estão os remorsos, rancores, amores, satisfações? O que faz que eu tenha 
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certas habilidades e não outras? O que faz com que cada um de nós tenha 
qualidades diferentes dos outros? Como cada homem é singular e ao mesmo tempo 
um integrante da série “homem”? (EHRLICH, 2002 p. 39).  Diante do hábito de 
pensar tudo em termos de espaço físico, acaba-se criando o que Sartre denomina 
“ilusão da imanência” (SARTRE, 1974, p.17 apud EHRLICH, 2002, p. 39) que leva a 
responder as interrogações acerca da personalidade recorrendo a um Eu interior, 
habitante da consciência. Nesta atuação, percebe-se que tanto a ciência como o 
Serviço Social não dão conta de responder tais questionamentos. “A consequência 
imediata dessa “ilusão de iminência” é que a personalidade faz-se inacessível, o que 
por definição torna impossível a produção de conhecimento científico a seu 
respeito.” (EHRLICH, 2002 p. 40). Não se sabe ao certo de como a personalidade 
dos homens se forma, se singulariza, se universaliza. 
 Para Sartre (1994, p. 43 apud EHRLICH, 2002 p. 42) “a personalidade é 
precisamente resultante da nossa objetivação no mundo, a resultante das relações 
concretas e não ponto de opacidade pré existente que irradiaria de si nosso 
movimento no mundo, nossos desejos e habilidades”. 
 Para a autora, conforme as concepções de Sartre “é na relação com os outros 
e num mundo concreto e real, que constituímos nossos sentimentos e 
concretizamos nossas ações e unificamos nossas qualidades e pontencialidades.” 
(EHRLICH, 2002).  Neste sentido, enfatiza-se que “a personalidade dos indivíduos, 
encontra-se no mundo, nas relações concretas imediatas, é no mundo material onde 
nos deparamos com os outros, com coisas por fazer, com um futuro por conquistar.” 
(EHRLICH, 2002).  
 Por fim, percebeu-se que Sartre destaca que nos sentimentos há uma 
distinção entre o ser e o aparecer, e que irão existir no mundo mesmo quando o 
indivíduo não conseguir dar conta destes sentimentos. Em qualquer personalidade, o 
caminho do concreto para o abstrato. Ou em outras palavras, o sujeito “se sabe” 
sendo num projeto de ser, uma vez que a realidade humana se anuncia e se define 
pelos fins que persegue.” (SARTRE, 1989 p. 588 apud EHRLICH, 2002 p. 45).  
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