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RESUMO
DIAS, Bruna Tokunaga. OS 30 ANOS SÃO OS NOVOS 20 OU OS NOVOS 40? QUESTÕES DE
CARREIRA NA TRANSIÇÃO DOS 30 ANOS. UM OLHAR JUNGUIANO. Dissertação
(Mestrado em Psicologia Clínica). São Paulo, 2015.

A presente pesquisa visa identificar e compreender as questões de carreira na transição
dos 30 anos, período compreendido entre os 28 e os 33 anos . Para tanto, realizamos
uma pesquisa qualitativa de base teórica junguiana com 4 participantes entre 28 e 31
anos. Utilizamos entrevista semidirigida e um trabalho com figuras. Considerando-se a
carreira como possível campo de satisfação e insatisfação, procurou-se compreender os
questionamentos de carreira de adultos jovens na contemporaneidade, motivos de
insatisfação e a projeção de um ideal do que os participantes desejam para suas vidas e
carreiras. A análise sugere que os principais motivos relacionados à insatisfação estão
relacionados à rotina e exigências do ambiente de trabalho e falta de qualidade de vida.
Os participantes desejam construir uma família, evoluir espiritualmente, equilíbrio e
tranquilidade. Destaca-se como contribuição desta pesquisa a compreensão dos
questionamentos de carreira de pessoas as quais se consideram insatisfeitas, durante a
Transição dos 30 anos.

Palavras-chave: transição dos 30 anos, adulto jovem, carreira, Processo de
Individuação, Psicologia Junguiana.
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ABSTRACT
DIAS, Bruna Tokunaga. THE 30 YEARS ARE THE NEW 20 NEW OR 40 ? ISSUES IN CAREER
AT THE 30 YEARS TRANSITION . A JUNGUIAN VIEW. Masters in Clinical Psychology São
Paulo, 2015.

This research seeks to identify and understand the career transition issues in the 30
years period between 28 and 33 years. We conducted a qualitative study of Jungian
theoretical base with 4 participants between 28 and 31 years. We use semistructured
interview and a job with figures. Considering career as possible satisfaction and
dissatisfaction field, we tried to understand the issues in young adults in contemporary
times, the reasons for dissatisfaction and the projection of an ideal that participants
want for their lives and careers. The analysis suggests that the main reasons related to
dissatisfaction are related to routine and demands of the workplace and lack of quality
of life. The participants wish to build a family, to evolve spiritually, balance and
tranquility. It stands out as contribution of this research to understand the people of
career questions which consider themselves dissatisfied during the transition of 30
years.

Palavras-chave: 30 years transition, young adults, career, individuation process.
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“Para ser grande, sê inteiro:
Nada teu exagera ou exclui.
Sê todo em cada coisa.
Põe quanto es no mínimo que fazes.
Assim em cada lago a lua toda brilha,
Porque alta vive. ”
Fernando Pessoa - Odes de Ricardo Reis (1933)
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Introdução
Hoje em dia tornou-se comum que pessoas que estão celebrando seus
aniversários de 30 anos ouçam a seguinte frase: “Os 30 são os novos 20 e mais, os 30
são os novos 20 só que com mais dinheiro ”. Esta frase aponta que a entrada na era
balzaquiana não é mais sinônimo de estar ficando mais velho. Quando Honoré de Balzac
escreveu o romance A mulher de 30 anos, que originou o termo “balzaquiana” para
designar mulheres mais maduras, em 1832, provavelmente não imaginava que, ao
descrever a situação de Julie e seus problemas com a vida sentimental, amorosa e o
fracasso do casamento, possivelmente estava sendo um precursor de questões desta
faixa etária/período da vida. A diferença daquela época, há mais de 180 anos atrás, era
que, aos 30 anos, as pessoas já estavam no fim da vida e eram tidas como velhas. Hoje,
são consideradas jovens pessoas de até 29 anos. Segundo relatório da OIT (Organização
Internacional do Trabalho), a política nacional para a juventude definiu que a faixa etária
para sua atuação vai dos 15 aos 29 anos.
Mudanças no mundo no séc. XXI, configuradas pela chamada Era do
Conhecimento, e a modernidade líquida de Bauman (2004) têm influenciado a forma de
as pessoas pensarem e se relacionarem em muitos âmbitos, inclusive com a carreira e
questões profissionais. O avanço da tecnologia, a necessidade de altos investimentos na
formação para garantir a empregabilidade, a globalização, a imprevisibilidade, o cenário
de instabilidade e incertezas facilitam a compreensão de questionamentos relacionados
aos seus esforços e recompensas. Há alguns anos, era comum que pessoas com
graduação tivessem a garantia de um emprego, e o caminho era muito natural. Era
normal que o reconhecimento, o crescimento e o desenvolvimento viessem com o
tempo cronológico de trabalho e dedicação, em uma organização. As mudanças na
forma de gestão das empresas possibilitam hoje um crescimento mais rápido. O
reconhecimento passou a ser feito por entrega de resultado e não por tempo de
empresa.
De fato, o cenário social se modificou e novos contornos resultantes das
transformações da pós-modernidade estão se formando. Essas transformações
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impactaram na forma como as pessoas se relacionam com a família, com o trabalho,
com as escolhas e com as suas carreiras. As constantes transformações e mudanças
fazem com que as pessoas não criem uma relação de confiança entre si e com
instituições, porque é muito difícil pensar no longo prazo. Por esse mecanismo, as
pessoas acabam pensando mais nos ganhos imediatos, ao fazerem suas escolhas
(SENNET, 2012).
Para Jung, o indivíduo se desenvolve a partir de um processo que tem como
direção a realização e o desabrochar de suas potencialidades: o Processo de
Individuação. Trabalho com Orientação de Carreira desde 2007 e acredito que o
desenvolvimento profissional é um dos canais para a realização de potencialidades,
mobilizando questionamentos existenciais que transcendem o âmbito profissional.
O aumento pela procura de Orientação de Carreira por profissionais da faixa
etária entre 28 e 35 anos, nos últimos quatro anos, me chamou atenção. Até cinco anos
atrás, era comum receber adolescentes do Ensino Médio buscando auxílio para fazer a
primeira escolha profissional, jovens recém-formados preocupados com a inserção no
mercado de trabalho ou profissionais planejando uma segunda carreira e
aposentadoria. Desde 2011, aproximadamente, tenho recebido profissionais que, após
algum tempo atuando no mercado de trabalho, apesar do desenvolvimento e
crescimento profissional, se sentem insatisfeitos. Muitas vezes, procuram a Orientação
de Carreira sem saber o motivo exato, só sabem que não estão bem com relação ao
trabalho. São pessoas que aparecem com vontade de largar tudo, fazer algo diferente,
resgatar sonhos esquecidos, tirar um ano sabático, resinificar o que fazem, na busca por
um sentido. Algumas queixas aparecem como um vazio inexplicável. Marcou-me a fala
de uma Gerente de Projetos que atendi em 2012, pouco antes de iniciar o Mestrado:
Eu trabalho muito, pelo menos 12 horas por dia, cada hora em um projeto em
uma empresa diferente. Não me importo de trabalhar muito e acho que
ganho bem para minha idade, mas na hora que chego em casa e deixo a
mochila em cima da mesa não sei qual é o sentido de tudo isso.

Diante do aumento da procura por orientação de carreira de pessoas com a faixa
etária entre 28 e 35 anos, iniciei uma busca por literatura e conteúdos específicos, em
geral, e de carreira para esse público e não encontrei praticamente nada específico. Foi
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então que decidi me matricular no Mestrado, uma vontade antiga, para investigar
melhor o que poderia significar ou estar por trás da insatisfação ou crise de carreira
(como definem) desses profissionais que, depois de cinco a dez anos no mercado de
trabalho e, mesmo tendo reconhecimento e crescimento profissional relacionado a
fatores extrínsecos (cargo e salário), nas suas áreas, sentem-se insatisfeitos, questionam
suas trajetórias profissionais, consideram-se em crise de carreira e iniciam uma busca
por autoconhecimento e satisfação.
A bibliografia junguiana sobre adolescência, vocação e orientação vocacional é
escassa. Com relação a essa etapa da vida (transição dos 30 anos), a literatura sobre o
tema também é limitada. Nas busca nos principais sites de pesquisa (Scielo , Google
Acadêmico, Bibliotecas PUC-SP e USP), ao colocar “30 anos”, “transição dos 30 anos”,
surgem artigos e pesquisas ligadas a aspectos históricos ou ao desenvolvimento
biológico dessa idade. Encontrei dois blogs sobre comportamento e beleza voltados
para o público feminino. Como marco das etapas da vida, a adolescência, o meio da vida
e a velhice são reconhecidos e mais estudados. Há, realmente, poucas pesquisas
associadas à carreira de adultos jovens.
Sobre a revisão de artigos e estudos recentes sobre Carreira, foi feito um
levantamento no Scielo, Google Acadêmico, Biblioteca da PUC e USP. A revisão da
literatura é o primeiro capítulo deste trabalho.
Um dos autores que enfoca a Transição dos 30 anos é Daniel J. Levinson (1978).
Nas obras The Seasons of a Man’s Life e The Season’s of a Womans Life, Levinson define
os períodos de desenvolvimento no início e meio da idade adulta. Durante o início da
vida adulta, está a transição dos 30 anos, entre 28 e 33 anos. Este é um período que o
autor descreve como a adolescência da vida adulta e consiste em uma primeira mudança
de estrutura da vida. Para o autor, esse momento estimula uma reavaliação da estrutura
de vida individual vigente, provendo uma oportunidade para reflexão, crescimento e um
redirecionamento da vida e criação de uma base para uma estrutura mais satisfatória.
Na teoria dos Setênios, ligada à Antroposofia, também encontrei algumas
descrições sobre esse período. A divisão da vida de sete em sete anos existe desde a
antiguidade. Durante a existência, a pessoa passa por transições, passagens ou mesmo
13

crises relacionadas às questões do setênio que está vivendo. No livro Assuma a direção
da sua carreira (2003), Jair Moggi e Daniel Burkhard descrevem entre o 4º (21 a 20 anos
– Fase Emotiva) e o 5º setênio (28 a 35 anos – Fase Racional) a Crise dos Talentos, aos
28 anos, que exige alguns resgates e revisão dos potenciais e realizações. O 5º setênio,
após a Crise dos Talentos, é marcado por uma maior ponderação em relação aos
setênios anteriores e o desabrochar das habilidades sociais. Segundo os autores, entre
30 e 33 anos há o início de uma diferenciação entre a biografia interna (ser) e a biografia
externa (ter). É nesse período ainda que, no trabalho desenvolvido com biografias,
acontece um encontro ou acontecimento marcante que ajuda ou empurra no
direcionamento para iniciar “o caminho do autodesenvolvimento de uma maneira
consciente”.
Pesquisadores americanos da Fundação MacArthur, os quais conduziram o
projeto Network on Successful Midlife Development (“Rede de Pesquisas do
Desenvolvimento da Meia-Idade Bem-Sucedida”), já consideram que ingressar na
década dos 30 pode ser o começo da crise da meia-idade.
A partir dos pontos comentados acima, surge o tema desta pesquisa, que visa a
compreender as questões de carreira no período definido por Levinson (1978) como
Transição dos 30 anos.
O objetivo do presente trabalho é, portanto, identificar e compreender questões
de carreira, na transição dos 30 anos.
Os participantes escolhidos manifestaram insatisfação ou algum tipo de
questionamento ou insatisfação com relação às suas carreiras profissionais. O objeto de
pesquisa são essas questões ligadas à carreira de pessoas que estão no período
chamado de Transição dos 30 anos, o qual ocorre entre os 28 e os 33 anos (LEVINSON,
1978), e quais são os sentidos e significados.
Ribeiro (2009b) aponta duas grandes maneiras para sistematizar os estudos de
carreira: ciência e gestão, relacionando a carreira como uma ferramenta de gestão de
pessoas (carreira externa) e ciência do trabalho, representada pela Psicologia
Vocacional e Sociologia do trabalho, com foco na carreira como trajetória de vida no
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trabalho (carreira interna). Esta é uma pesquisa em Psicologia clínica e terá como foco a
carreira interna, ou seja, o foco é a vivência dos indivíduos e não as organizações ou
modelos de gestão.
Por que um estudo sobre questionamentos de carreira na transição dos 30 anos
é relevante? É comum ver pais preocupados em lidar com o filho adolescente, com sua
escolha profissional, colocando-o na terapia, quando está dando trabalho: afinal, “é um
adolescente”. A fase da aposentadoria é uma antiga conhecida, de sorte que algumas
empresas inclusive desenvolvem planos para auxiliar o profissional, nesse período, pois
é algo possível de ser previsto, já que, em algum momento, irá acontecer. Tanto os
adolescentes quanto os mais velhos e idosos, em geral, têm uma compreensão e um
acolhimento social maior quanto a suas falhas, erros ou deslizes profissionais. Essas
etapas do ciclo vital receberam até o momento maior atenção quanto às suas questões
profissionais do que a dos adultos jovens.
Destaca-se

como

contribuição

desta

pesquisa

a

compreensão

dos

questionamentos de carreira de pessoas as quais se consideram insatisfeitas, durante a
Transição dos 30 anos.
Para a concretização deste trabalho, foram desenvolvidos os seguintes capítulos:
revisão de literatura; o contexto contemporâneo que aborda o adulto jovem na
transição dos 30 anos e os modelos de carreira neste contexto; o desenvolvimento da
personalidade: ciclos de desenvolvimento, etapas da vida, processo de individuação e
metanoia; a visão junguiana: epistemologia e alguns conceitos; objetivos; metodologia;
análise de resultados; discussão dos resultados e considerações finais.
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1.0 – REVISÃO DA LITERATURA

Foram feitas buscas nos principais sites de pesquisa (Scielo, Google Acadêmico,
Bibliotecas PUC-SP e USP). As palavras chaves buscadas e suas combinações foram:
carreira, 30 anos, adulto jovem, transição, satisfação, trabalho, etapas da vida.
Procurei destacar as pesquisas que de alguma forma se aproximam do tema
deste trabalho, seja pela faixa etária dos participantes, pelo tema carreira e possíveis
apontamentos de fatores de insatisfação com relação ao trabalho, ou mesmo pesquisas
relacionadas às etapas da vida e ciclos de desenvolvimento.
Sonnenfeld e Kotter (1982) mapearam 4 fases das pesquisas sobre carreira. A
primeira fase é marcada pela estratificação social que marcou o final do século XIX e
início do século XX. A segunda fase que tem início a partir de 1920 é marcada por uma
abordagem dos traços de personalidade e a influência destes traços na escolha
profissional. Esta fase é marcada pelo surgimento de instrumentos e o tema orientação
vocacional para apoio nas escolhas vocacionais. A terceira fase, a partir de 1950, é
marcada pelo surgimento da Psicologia organizacional e a sociologia do trabalho. É nesta
fase que a ideia de estágios da carreira, como o modelo sugerido por Donald Super
ganham mais força. As fases da carreira propostas eram as seguintes: crescimento,
exploração, estabelecimento, manutenção e declínio. Nesta fase o processo de
desenvolvimento da carreira é percebido de uma forma mais dinâmica e com relação
com ciclos de vida. A quarta fase das pesquisas sobre a teoria das carreiras tem início
nos anos 70 e caracteriza-se por uma abordagem centrada no desenvolvimento adulto
ao longo do ciclo de vida. Essa fase oferece uma visão mais dinâmica e complexa sobre
a análise de carreiras, pois reconhece que os estágios da carreira interagem com a
totalidade da vida dos indivíduos ao longo do tempo (SONNENFELD; ROTTER, 1982, p.
30 -34).
Para maior compreensão do material encontrado, as pesquisas serão analisadas
nos seguintes subtópicos: Estudos sobre a carreira de adultos, pesquisas relacionadas à
sucesso e satisfação profissional e carreira e psicologia analítica.
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1.1 Carreira de adultos
Segundo Hall (2002, p.51) há mais teorias desenvolvidas relacionadas à escolha
de uma ocupação, a primeira escolha profissional. Como se houvesse apenas uma
grande escolha de carreira no final da adolescência ou começo da vida adulta. Apesar
das evidências de que os indivíduos adultos fazem outras escolhas relacionadas ao
trabalho ao longo de suas vidas, poucas pesquisas foram conduzidas sobre as
motivações para mudanças na vida adulta (SULLIVAN, 1999, p.465).
Abaixo algumas pesquisas recentes:
Trigo (2012) fez uma pesquisa sobre carreira de adultos jovens pertencentes à
camada socioeconômica média alta de São Paulo, relacionando a expatriação com
relacionamento amoroso. O objetivo foi compreender os conflitos pessoais e nos
relacionamentos amorosos e identificação de estratégias utilizadas diante do
distanciamento provocado pelo trabalho ou estudo no exterior. Os participantes
privilegiaram a vivência no estrangeiro mesmo tendo relacionamento amoroso
significativo, sendo a experiência encarada como uma oportunidade que não poderiam
perder, um investimento importante em suas carreiras. “Estas duas perspectivas:
relacionamento

amoroso

e

carreira

são

consideradas

como

os

desafios

desenvolvimentais do início da fase adulta do ciclo de vida dos seres humanos” (TRIGO,
2012, p.5). Jovens profissionais solteiros, em início de carreira e que ainda não têm uma
família constituída procuram desenvolver um relacionamento amoroso importante e
significativo ao mesmo tempo que investem esforços para se estabelecerem como
profissionais no mercado, para, então, conquistarem um bom futuro. Na análise das
entrevistas com os participantes que tinham entre 27 e 31 anos ficou evidente que o
objetivo básico da vida para eles é ser bem-sucedido sendo que ser bem-sucedido é ter
um trabalho que lhes traga dinheiro para ter uma vida confortável.
Foi encontrada também uma pesquisa de mulheres jovens adultas analisando a
relação pai-filha e influência na constituição profissional (GARCIA, 2006). Esta é uma das
poucas pesquisas relacionadas a carreira de adultos jovens em uma abordagem
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junguiana. Na análise de duas categorias sobre o trabalho e relação com a profissão
foram identificadas as seguintes questões relacionadas aos motivos de insatisfação no
trabalho: necessidade de desafios e mudanças constantes; cansaço, sensação de estar
trabalhando demais e falta qualidade de vida; ao mesmo tempo que desejam
crescimento e mudanças, desejam também estabilidade financeira.
Em um estudo sobre a exploração da satisfação com o trabalho a partir do
alinhamento com as âncoras de carreira, Alberto (2008) aponta aspectos importantes
sobre fatores de satisfação ou insatisfação no trabalho. Os participantes, 158 estudantes
de MBA de Ribeirão Preto com média de idade de 31 anos, após responderem algumas
perguntas relacionadas às suas âncoras de carreira e trabalho atual avaliaram sua
satisfação com relação ao trabalho. Apontaram se estavam totalmente satisfeitos,
satisfeitos, insatisfeitos ou totalmente insatisfeitos e depois quais seriam os fatores de
satisfação ou insatisfação. A grande maioria dos participantes (101) considerou-se
satisfeito. Aqueles que se classificaram como insatisfeitos apontaram como geradores
de insatisfação: remuneração, políticas da empresa, falta de autonomia, falta de
oportunidade de crescimento e desenvolvimento, sensação de estagnação, falta de
reconhecimento, excesso de trabalho e inexistência de um plano de carreira. Aqueles
que se consideraram extremamente insatisfeitos apontaram remuneração, relação com
a supervisão, inexistência de um plano de carreira, políticas da empresa, falta de ética e
ambiente de trabalho como os fatores geradores de insatisfação. Este estudo será
retomado mais adiante.
Linzmeyer

(2014)

em

estudo

intitulado

Carreiras

Contemporâneas:

responsabilidade pessoal e desafios na trajetória profissional, teve como principal
objetivo compreender o desenvolvimento da carreira na contemporaneidade e a
aceitação da responsabilidade pessoal a partir dos desafios enfrentados e dos modelos
construídos pelos participantes que tinham entre 26 e 38 anos. Desenvolvimento
profissional foi definido como o propósito de realizar um trabalho significativo. Nas
análises a autora identificou que de forma geral, os trabalhadores participantes têm
consciência e aceitam a responsabilidade pelas suas carreiras. Entretanto, existem
alguns desafios mapeados que precisam ser enfrentados para encontrar um trabalho
significativo e que harmonize a realização pessoal e profissional. Os principais desafios
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identificados foram: ter um emprego no futuro; encontrar um trabalho com o qual se
identifique, que faça sentido e como qual se realize pessoalmente e profissionalmente;
ter uma remuneração compatível com o trabalho que executa; decidir o que fazer; ser
reconhecido profissionalmente e superar a estagnação para se desenvolver
profissionalmente. Houve uma unanimidade com relação à categoria relacionada à
valorização da rede de relacionamentos como possibilidade de apoio em qualquer
momento da carreira.
Em um estudo sobre mudanças de carreira (UVALDO, 2010), a autora ressalta o
aumento da procura pela orientação profissional por adultos. Entretanto, este aumento
não corresponde a um aumento de pesquisas nesta área no país (Brasil). As pesquisas
ainda estão muito focadas na primeira escolha do adolescente. Os principais motivos
pelo desejo de mudança na carreira apontados pelos participantes, que tinham entre 32
e 56 anos, foram: questões econômicas, ritmo e exigências do trabalho, inutilidade do
trabalho desenvolvido e falta de reconhecimento do trabalho realizado. Em suas
conclusões a autora aponta um dado importante interessante para nossa pesquisa:
“Um dado que deve ser relatado, mas com muita cautela, foi que a
idade em que essas mudanças ocorreram, por volta dos 35 anos, antes
do que a literatura (SUPER, 1980; SCHEIN, 1993) indica como esperado
que seria por volta dos 40 anos. A cautela se deve a não querer
normatizar, ou considerar que seja uma fase esperada como indicam
os autores mencionados. É interessante, contudo que, nesta idade a
maioria dos entrevistados já relataram posições de gerência ou certa
estabilidade profissional, o que é um indicador de aceleração das
carreiras, e uma dedicação ao trabalho muito maior, a indiferenciação
vida profissional / vida pessoal aparece em muitos relatos. ” (UVALDO,
2010, p. 121).

Pesquisadores americanos da Fundação MacArthur, os quais conduziram o
projeto Network on Successful Midlife Development (“Rede de Pesquisas do
Desenvolvimento da Meia-Idade Bem-Sucedida”) já consideram que ingressar na
década dos 30 pode ser o começo da crise do meio da vida (ROSSI, 1994).
No livro Midlife Crisis at 30: How the Stakes Have Changed for a New Generation
– And What to Do About It, de Lia Macko e Kerry Rubin (2004), ainda sem tradução em
português, as autoras apresentam uma pesquisa feita com mulheres nessa faixa etária.
A presente pesquisa não entrará na discussão de gênero, porém, por ser um trabalho
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com foco no público com idade próxima, vale assinalar alguns pontos que se destacaram
no aspecto profissional. Conforme o estudo, realizado nos Estados Unidos, as autoras
entrevistaram 100 mulheres com idade entre 25 e 37 anos. Das entrevistadas, 75%
acham que a vida profissional interfere na vida pessoal, enquanto mais de 30% pensam
que esse conflito é bastante severo (p.13). Uma reflexão que surge na pesquisa, é que
as mulheres estão alcançando pontos altos da carreira antes mesmo de casar e ter filhos.
Além disso, o tempo das idades e das coisas mudou, já que, nas gerações anteriores, as
mulheres se casavam aos vinte e poucos e a carreira era construída ao longo de muitos
anos. Agora, tudo está acontecendo perto dos 30 anos: casamento, filhos e crescimento
profissional. Essas mudanças geram uma série de contradições sociais e impactam nas
expectativas. As autoras classificam esta geração de mulheres como uma geração
estressada, sem tempo para pensar.

1.2 Sucesso e (in) satisfação profissional
Foram encontradas pesquisas relacionadas à compreensão de sucesso e
satisfação profissional. Dejours (1992, p. 48) aponta que “A insatisfação, embora
implicitamente designada em numerosos trabalhos, foi, na verdade, bem pouco
estudada. Se nos referirmos aos trabalhos sobre este assunto constataremos que a
maioria dos autores se interessa mais pela questão da satisfação da motivação do que
pela insatisfação. ”
Hall e Chandler (2005) ressaltam a contribuição de Everett Hughes ao campo de
estudo das carreiras. Em meados do século XX, Hughes (1958) fez a distinção entre a
carreira relacionada a uma estrutura social (sequência de posições ocupadas) e a
carreira considerada a partir das percepções e interpretações individuais sobre os
acontecimentos. Assim, carreiras podem ser analisadas de forma objetiva ou subjetiva.
Pesquisas sobre carreira subjetiva são mais recentes. Embora dimensões
objetiva e subjetiva sejam distintas, não devem ser tratadas como opostas. (HALL;
CHANDLER, 2005, p. 155 – 156).
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Dries et al (2008, p.255) pondera que estudiosos de carreira estão se tornando
cada vez mais conscientes de que o sucesso na carreira é uma construção social e não
uma realidade objetiva. Sucesso na carreira é um conceito dinâmico que evolui de
acordo com o contexto histórico e cultural.
Em Arthur et al (2005) foi feita uma revisão bibliográfica envolvendo 68
pesquisas sobre sucesso na carreira entre 1992 e 2002. Destas pesquisas, 57%
exploraram critérios objetivos e subjetivos de sucesso. Em 28% foram trabalhadas
apenas critérios objetivos e em 15% apenas critérios subjetivos. O que se pode dizer é
que sucesso subjetivo depende da avaliação individual da própria carreira de acordo
com dimensões consideradas importantes para o indivíduo.
Os mais jovens independente do gênero ressaltam os critérios objetivos mais do
que os mais velhos que se referem mais aos critérios subjetivos de sucesso. (MAINEIRO;
SULLIVAN, 2006).
Os dados qualitativos da pesquisa de Oliveira (2014) com relação à percepção de
sucesso na transição da universidade para o trabalho apontam os principais critérios de
sucesso objetivos e subjetivos na percepção dos participantes. Os fatores objetivos
identificados foram: conseguir um trabalho na área de formação, remuneração
compatível com o mercado e com os pares, independência financeira e reconhecimento
social pelo desempenho profissional. Os fatores subjetivos identificados foram
confiança no futuro da carreira, conquista gradativa dos objetivos traçados, construção
da identidade profissional, adaptação ao papel do trabalho, satisfação com o percurso
profissional. (OLIVEIRA, 2014).
1.3 Carreira e Psicologia Analítica
Pesquisas Junguianas e questões profissionais e de carreira são pouco comuns.
Algumas investigações encontradas são relacionadas aos testes desenvolvidos que têm
como base a Tipologia de Jung. Para Gimenez (2009), “[...] o processo de
autoconhecimento necessário para uma tomada de decisão importante na vida não tem
atalhos” (p.51), sendo a abordagem com os testes mais psicotécnica e limitada, pois
somente os testes não atingem questões mais profundas importantes para qualquer

21

trabalho de orientação profissional e de carreira. Gimenez salienta que os testes não
podem nem devem substituir o esforço individual necessário para construir a identidade
profissional e a responsabilidade dos indivíduos pelas próprias escolhas.
Gimenez (2009) desenvolveu um trabalho voltado para a escolha profissional de
adolescentes, através de uma abordagem clínica, que tem como berço o pensamento
psicanalítico desenvolvido por Bohoslavsky (1998, 1979), com foco na teoria junguiana
utilizando o sandplay e a análise de sonhos. Pioneiro, o trabalho aborda a importância
das questões inconscientes e das polaridades que influenciam a escolha profissional.
Molineiro (2007) fez um estudo teórico com o objetivo de compreender a
temática da vocação na perspectiva da psicologia analítica. O trabalho é ilustrado com
exemplo de um caso de orientação profissional pela abordagem junguiana. A autora faz
uma análise de autores que falam sobre vocação e analisa a obra O código do ser de
James Hillman (1996) que aborda a questão da vocação.
Pandini (2014) desenvolveu uma pesquisa na abordagem junguiana relacionada
ao desenvolvimento no meio da vida, onde procurou investigar temas importantes
relacionadas à metanoia na contemporaneidade. O trabalho foi desenvolvido com um
grupo e o tema trabalho emergiu em todos os encontros. Na análise da categoria
trabalho e aposentadoria foram levantadas as seguintes questões: repensar sua
identidade sem o trabalho, o desejo de trabalhar de uma forma diferente do padrão das
8 horas por dia em um escritório, ou seja, trabalhar menos horas, aproveitar mais o
tempo e usar a criatividade, preocupação com a parte financeira diante da
aposentadoria e com percepção da queda de energia no trabalho.
Sobre etapas da vida e carreira na abordagem junguiana existem dois estudos
recentes (RUIZ, 2015; MORI, 2015). Ruiz (2015) abordou as crises no trabalho e a relação
com o meio da vida apontando as crises como possibilidades de desenvolvimento e
ampliação da consciência, podendo contribuir para o Processo de Individuação. No
estudo são levantados os motivos desencadeadores das crises e as formas de
enfrentamento utilizadas pelos participantes. Mori (2015) fez sua pesquisa com
executivos aposentados, descrevendo seus principais conflitos e perspectivas. O estudo
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aponta que a identificação dos profissionais com a identidade profissional (persona)
pode ser um complicador no processo de aposentadoria.
Não foi encontrada nenhuma pesquisa com base na Psicologia Analítica com o
foco na Transição dos 30 anos na contemporaneidade.
As pesquisas, de forma geral, identificam alguns fatores e questionamentos de
carreira, bem como aquilo que é esperado do trabalho e carreira. É interessante
identificar a carreira e suas questões como um aspecto importante para construção da
identidade e alicerce para o desenvolvimento e realização do indivíduo.
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2.0 O CONTEXTO CONTEMPORÂNEO
Mais do que qualquer outra mudança, o significado no mundo
moderno deslocou-se da clava e da mitra para o indivíduo. As grandes
ideologias unificadoras perderam grande parte da sua energia psíquica
e deixaram as pessoas de hoje num estado de isolamento. (HOLLIS,
1995).

Em Tempos Líquidos (2007), Bauman faz uma reflexão sobre a insegurança e as
incertezas, sobretudo nas grandes cidades, focalizando as principais mudanças que
estão acontecendo (pelo menos na parte desenvolvida do planeta), as quais criam um
ambiente novo, sem precedentes para as atividades da vida individual, trazendo uma
série de desafios inéditos. Bauman retrata cinco questões da contemporaneidade: 1) a
passagem da fase “sólida” da modernidade para a “líquida”, 2) a separação e o iminente
divórcio entre o poder e a política, 3) a retração ou redução gradual, embora
consistente, da segurança comunal, endossada pelo Estado, 4) o colapso do
pensamento, do planejamento e da ação a longo prazo, e o desparecimento ou
enfraquecimento das estruturas sociais nas quais estes poderiam ser traçados com
antecedência e 5) a responsabilidade em resolver os dilemas gerados por circunstâncias
voláteis e constantemente instáveis é jogada sobre os ombros dos indivíduos.
A passagem da fase sólida da modernidade para a passagem líquida tem a ver
com a condição nas quais as organizações sociais (estruturas que limitam as escolhas
individuais, instituições que asseguram a repetição de rotinas, padrões de
comportamento aceitável) não podem mais manter sua forma por muito tempo e isso
também não é o esperado. As organizações sociais, como descritas por Bauman (2007),
se decompõem e se dissolvem mais rapidamente que o tempo leva para moldá-las e,
uma vez reorganizadas, para que se estabeleçam. As formas existentes não podem servir
como referência para as ações ou planejamento, e o impacto é uma expectativa mais
curta que o tempo que leva para desenvolver uma estratégia coesa e consistente, e mais
curta que o necessário para a realização de um “projeto de vida” individual.
Vale destaque aqui principalmente o quarto e o quinto ponto. O quarto se
relaciona com a noção e ideia de progresso e desenvolvimento, no sentido de evolução
e de uma ordem pré-definida. A ideia da construção de uma vida fragmentada faz com
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que cada passo seja um novo passo, sem garantias ou respostas prontas e,
especialmente, a ideia de que sucessos passados não aumentam, necessariamente, a
probabilidade ou a garantia de sucesso futuro. No quinto ponto descrito por Bauman,
aparece a ideia de que os indivíduos devem suportar plenamente as consequências de
suas escolhas. Mesmo não tendo os riscos sob controle, não há o que fazer.
A virtude que se proclama servir melhor aos interesses do indivíduo não é a
conformidade às regras (as quais, em todo caso, são poucas e contraditórias),
mas a flexibilidade: a prontidão em mudar repentinamente de tática e estilo,
abandonar compromissos e lealdades sem arrependimento – e buscar
oportunidades mais de acordo com sua disponibilidade atual do que com as
próprias preferências. (BAUMAN, 2004).

Touraine (2011) parte de um acontecimento como uma ruptura, um marco de
mudança global sem precedentes e seu impacto nos dias atuais e nas novas gerações: a
queda das torres gêmeas (símbolo do poder econômico e militar do país), nos Estados
Unidos, em setembro de 2001. Discute as mudanças na forma de pensar e se relacionar,
impactos de uma economia global e principalmente o triunfo do individualismo sobre o
universo social.
A destruição da ideia de sociedade só pode nos salvar de uma catástrofe se
levar à construção da ideia de sujeito, à busca de uma ação que não procure
nem o lucro nem o poder nem a glória, mas que afirme a dignidade de cada
ser humano e o respeito que ele merece. (p.102).

Sennet (2012), a partir de entrevistas realizadas com executivos nos Estados
Unidos, escreveu o livro A corrosão do caráter – consequências pessoais do trabalho no
novo capitalismo. Assinala a questão do curto prazo e das mudanças como um dos
aspectos que mais influenciam os trabalhadores. Para o autor, o desenvolvimento do
caráter depende de estabilidade, confiança, ajuda mútua e comprometimento, e esses
aspectos ficam abalados diante de uma economia dinâmica, mudanças frequentes e
cenários de instabilidade. “Caráter é o valor ético que atribuímos aos nossos próprios
desejos e às nossas relações com os outros” (p.10). Conforme Sennet (2012), é a
dimensão do tempo do novo capitalismo que afeta a vida emocional das pessoas fora
do local de trabalho. À medida que não há longo prazo, não há comprometimento e
sacrifício.
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Com tantas transformações, há uma tendência de que os indivíduos se voltem
para si mesmos, para a revisão da própria capacidade de agir e lidar com as situações
pelas quais serão responsabilizados e cobrados.
As sociedades e organizações líquidas trazem insegurança em várias esferas da
vida. Com isso, vem a perda de referências de estruturas sociais e ideológicas mais
estáveis, como antigamente. Na empresa, o discurso é que a responsabilidade pela
carreira é do funcionário. Esses aspectos geram impactos físicos, emocionais e mentais,
como ansiedade, insegurança e estresse. Sendo assim, para que consigam se orientar
nesse contexto, os indivíduos precisam criar padrões próprios que tragam alguma
sustentação.
2.1 O indivíduo na transição dos 30 anos
Todas as gerações são seduzidas pelo antropocentrismo, e tendem a
considerar sua visão do mundo superior às dos outros. Assim sendo,
nós também sucumbimos à ideia de que a maneira como encaramos o
mundo é a única forma como ele pode ser visto, a maneira correta, e
raramente suspeitamos da natureza condicionada da nossa
percepção. (HOLLIS, 1995).

O avanço da tecnologia, o aumento no número de possibilidades de profissões e
ocupações e exigências de qualificação jamais vistas impactaram os profissionais que
estão no mercado, de forma geral.
Indivíduos que estão na Transição dos 30 anos, hoje, já conviveram com as altas
demandas e altas exigências de qualificação desde o início de sua vida profissional. Ainda
eram crianças quando houve a abertura de mercado, no Brasil. Esse contexto demandou
mais qualificação, o que significa um maior investimento de tempo e dinheiro em sua
formação. Sendo assim, muitos jovens optam por permanecer na casa dos pais por mais
tempo, adiando o casamento ou a possibilidade de morar sozinhos.
Em artigo intitulado “A Geração Canguru: algumas questões sobre o
prolongamento da vida familiar” (2004), Henriques, Jablonski e Féres-Carneiro tratam
dessa geração que fica por mais tempo na casa dos pais, muitas vezes por conta da
manutenção do status social que usufruem nessa estrutura.
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A geração canguru, constituída na família de classe média urbana brasileira,
se caracteriza por abarcar jovens adultos de ambos os sexos. Estes jovens,
apesar de considerados aptos para a vida profissional – em vista de já terem
alcançado uma faixa etária identificada com a conclusão dos estudos de
graduação universitária – parecem ainda não estar prontos para a vida fora
dos limites da casa paterna. Curiosamente, alguns dos representantes desta
geração, além de já terem concluído seus estudos, são independentes
financeiramente e possuem condições suficientes para assumir moradia
própria, mas mesmo assim preferem continuar vivendo com os pais.
(HENRIQUES; JABLONSKI; FÉRES-CARNEIRO, 2004).

Ainda nesse artigo, os autores ressaltam que ficar na casa dos pais adia o
caminho para a autonomia e compromissos da ordem do social e do afetivo. E se, por
um lado, existe um alto investimento e possível crescimento rápido na carreira, devido
aos novos modelos que não dependem mais do tempo, o jovem adulto que está na
Transição dos 30 pode ter um rápido crescimento na carreira, mas permanece imaturo
em outros aspectos de sua vida.
Muitas questões e perguntas relacionadas a outras esferas da vida aparecem nos
questionamentos associados à carreira. As questões são pertinentes à realidade das
pessoas que estão na transição dos 30 anos, atualmente: casar ou não, ter filhos ou não,
qual o momento certo para fazer uma mudança, sair da casa dos pais ou não. Essa
liberdade de escolha é provavelmente a maior mudança com relação às questões das
gerações anteriores. As pessoas casavam-se mais cedo. Segundo levantamento
Estatístico do Registro Civil, divulgado em 20 de dezembro de 2013 pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os brasileiros estão indo cada vez mais tarde
para o altar. A idade média dos solteiros na data do casamento era 26 anos para os
homens, em 2002, e subiu para 28 anos, em 2012. Já entre as mulheres, nesse mesmo
período, a idade média no dia do casamento subiu de 23 para 25 anos. Atualmente, 29%
das mulheres estão se casando com idade entre 25 e 29 anos de idade, 20% têm de 30
a 34 anos. Mulheres que se casam entre 35 e 39 anos representam 12,2% do total. Para
os homens, segundo o IBGE, a idade no dia do casamento tem aumentado ainda mais:
31,3% dos noivos têm entre 25 e 29 anos de idade e 24,6%, entre 30 e 34 anos. Os que
estão na faixa de 40 a 49 anos correspondem a 18,2% dos casados. Os números são
referentes ao ano de 2012 e mostram a tendência ao casamento tardio. Na faixa dos
quarenta, em 2002, o número de casamentos era de 9,1%.
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O casamento costumava ser o marco ou o motivo para sair da casa dos pais. As
pressões sociais ainda existem, porém, há a possibilidade de mais liberdade e
flexibilidade.
Magalhães (2011), em sua Dissertação de Mestrado “Processos de transição para
a vida adulta: do olhar dos pais a uma compreensão intergeracional”, enfatiza como os
pais percebem o ingresso de seus filhos na vida adulta. As percepções alternam-se entre
a ocorrência de eventos específicos e a aquisição de características individuais,
sobretudo a responsabilidade. A responsabilidade no trabalho é um indicador de
maturidade para os pais, assim como a administração de seus ganhos e de sua morada.
Antes, os indivíduos saíam de casa para se casar; hoje, o casamento é uma opção, e a
independência financeira demanda, mais do que nunca, o preenchimento de um sem
número de realizações profissionais. No estudo, uma das mães participante colocou em
dúvida a integralidade da condição adulta da filha, em função de sua dependência
emocional/apego. Em sua conclusão, traz que a concepção de transição para adultez
como um processo fundamentado na diferenciação do indivíduo em relação à família
ganha espaço, possibilitando aos pais reconhecer os filhos como adultos, mesmo a
despeito de não haverem estes transposto os tradicionais marcos de transição, como
independência econômica e capacidade de manter vínculo afetivo estável e duradouro.
Penna (2012), em artigo não publicado, intitulado “A caminho da maturidade no
mundo contemporâneo. Adultescência – uma etapa do processo ou uma crise na
individuação”, descreve um fenômeno do século 21, a adultescência. Nesse processo,
não há elementos de ordem biológica como na adolescência e na senescência, sendo os
conflitos de natureza psicológica, com implicações na vida social nos campos
profissional e relacional. Segundo a autora, tornar-se adulto hoje em dia não tem se
mostrado uma tarefa fácil para boa parte da população jovem. Os fatores que
contribuem para o adiamento da maturidade podem ser o aumento da expectativa de
vida, somado à valorização da juventude, característica da cultura contemporânea, além
da complexificação da psique humana, ao longo da história, a qual pode se expressar
através da necessidade de mais tempo para o amadurecimento complexo dos
indivíduos. No artigo, Penna descreve que a adultescência, mais do que um fenômeno
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cultural contemporâneo, pode configurar uma crise paralisante no processo de
individuação.
Indicadores de maturidade podem ser traduzidos de forma mais ampla em
autonomia, ou seja, capacidade de autogestão nos vários âmbitos da vida, de construir
uma vida própria. Um dos aspectos importantes para alcançar a autonomia é a
capacitação profissional que propicie um trabalho produtivo. O texto de Penna (2012),
que teve por base a observação de 85 adultos jovens com 18 a 35 anos atendidos entre
2003 e 2010, em psicoterapia, demonstra que os seus principais conflitos são a busca de
um futuro produtivo, luta pela inserção no ambiente social a que pertencem e tentativa
de alcançar autonomia. As queixas dos jovens foram agrupadas em duas grandes
categorias: vocacional e/ou profissional; emocional e/ou relacional. No aspecto
profissional, as queixas se relacionam com a escolha profissional, mudança no curso
universitário ou área de trabalho e dificuldade de inserção no mercado. Sair da casa dos
pais não apareceu como queixa principal, e muitos não atribuíram às questões
financeiras o fato de ainda não terem saído.
Todo o nosso problema educacional tem orientação falha: vê apenas a criança
que deve ser educada, e deixa de considerar a carência de educação no
educador adulto. Todo aquele que terminou os estudos acha que sua
educação está completa ou, em outras palavras, que já é adulto. É preciso
mesmo que se considere desse modo e tenha firme convicção quanto à sua
competência, para poder enfrentar a luta pela existência. Dúvidas e
sentimento de insegurança haveriam de tolher ou perturbar-lhe a ação, minar
a crença tão necessária na própria autoridade e torna-lo inapto para a vida
profissional. É preciso que os outros digam que ele sabe as coisas e de que
está seguro em seu ofício; e não, de que duvida de si e de sua competência.
O profissional está como que inevitavelmente condenado a ser competente.
(JUNG, 1915/1998, parágrafo 284, p. 180).

2.2 Carreira no contexto contemporâneo
Para cada aspirante na escala profissional existe um executivo exausto
que anseia por uma vida diferente. (HOLLIS, 1995).

A carreira (assim como o casamento, a maternidade e a paternidade) é um
veículo fundamental para a projeção da identidade, proteção e transcendência que
podem ser confirmadas através do domínio de habilidades, sensação de proteção ao ser
produtivo e a transcendência que as realizações podem trazer. Quando essas projeções
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se dissolvem e a insatisfação quanto à forma como tem utilizado a energia vital não pode
ser deslocada, pode-se dizer que a pessoa se encontra na passagem do meio (HOLLIS,
1995). Quando as projeções se dissolvem, acontece a perda do sentido.
Dejours (1987) defende que o trabalho precisa fazer sentido para o próprio
sujeito, para seus pares e para a sociedade. O sentido do trabalho possibilita construção
da identidade do trabalhador, por meio das tarefas que executa, permitindo que consiga
se identificar com aquilo que realiza.
Segundo um levantamento de pesquisas sobre sentido e significado do trabalho,
estes termos (sentido e significado) são utilizados como sinônimos nas pesquisas
acadêmicas sobre o tema (TOLFO; PICCININI, 2007). É importante levar em consideração
a multidisciplinaridade necessária para a compreensão de sentidos e significados do
trabalho atribuídos pelos indivíduos, por se tratar de um construto psicológico
multidimensional e dinâmico, o qual resulta da interação entre variáveis pessoais e
ambientais relacionadas ao trabalho. Quanto mais completo e complexo for o circuito
indivíduo – trabalho – significado, maior o prazer. O rompimento no circuito de
significados atribuídos ao trabalho, pelo indivíduo, pode gerar sofrimento e
comprometer a saúde mental. O sentido individual e social do trabalho, ao possibilitar a
produção e subsistência, pode criar sentidos existenciais e contribuir na estruturação da
identidade e subjetividade.
Tolfo e Picinini (2007), em artigo que explorou diversos estudos brasileiros sobre
significado do trabalho, levantaram pesquisas sobre sentido do trabalho (MORIN;
TONELLI; PLIOPAS, 2003; OLIVEIRA; PICCININI; FONTOURA; SCHWEIG, 2004) realizadas
com gestores e alunos de cursos de especialização, em São Paulo e Porto Alegre. Os
resultados preliminares das pesquisas demonstram a importância que o trabalho tem,
na vida das pessoas, que buscam utilidade para as atividades nas organizações e para a
sociedade. Valores, como variedade de atividades, aprendizado constante, autonomia,
reconhecimento, além da função de garantir sobrevivência e segurança, são
fundamentais para que o trabalho tenha sentido.
No mesmo artigo, as autoras citam trabalho de Morin (2001) com estudantes de
administração e administradores em Quebec e na França, destacando 5 motivos para
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atribuição de sentido ao trabalho: realização e atualização das competências; ter
segurança e ser autônomo; relacionamento com outras pessoas e vínculo com grupos;
poder contribuir para a sociedade e ter um sentido na vida (que inclui estar e manter-se
ocupado).
Nas sociedades ocidentais, o trabalho é considerado uma grande oportunidade
de o indivíduo se realizar (GUICHARD, 2012). Por conta dessa valorização do trabalho,
há muitas pessoas que sofrem quando não conseguem se orientar profissionalmente.
Constantes mudanças, ausência de referências, de garantias e de um modelo a
ser seguido criam um cenário de inseguranças. É comum que os profissionais continuem
buscando receitas do que deu certo no passado ou mesmo que sigam um modelo que
aparentemente funcionou.
O sintoma, mesmo quando contraproducente, é significativo, pois exprime de
forma simbólica aquilo que anseia por se expressar. O que o indivíduo
assustado deseja acima de tudo é o restabelecimento da noção do eu que
anteriormente deu certo. (HOLLIS, 1995).

O desafio de qualquer profissional, hoje, é desenvolver a capacidade de
transformar as suas competências, reciclar os seus conhecimentos e adaptar-se a novas
situações. Dessas características depende a sua sobrevivência no mundo imprevisível.
Neste contexto líquido, é fundamental que o indivíduo consiga interpretar, visualizar e
dar significado para sua carreira, e não basear seu desenvolvimento apenas em fatores
externos e que podem mudar a qualquer momento.
Abaixo, em uma tabela, Ribeiro (2009) faz uma comparação das principais
mudanças com relação ao modelo tradicional de carreira e os princípios norteadores
dos modelos atuais de carreira que vêm se desenhando desde a década de 70,
aproximadamente (BENSASSOLI, 2009)
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Tabela1. Quadro comparativo dos princípios gerais norteadores dos modelos de
carreira (RIBEIRO, 2009, p.151)
Modelo tradicional de carreira

Modelo atual de carreira

1. Predomínio das visões essencialistas,
interacionistas e funcionalistas de concepção de
carreira.

1. Predomínio das visões dialéticas e
construcionistas de concepção de carreira.

2. Modelos estruturais, tipológicos e
desenvolvimentais de análise da carreira.

2. Modelos transicionais e psicossociais de
análise da carreira.

3. Sem normatividade nem padrão de
carreira: carreira interna determina a
3. Normatividade: genérica, com estrutura coletiva, carreira externa na relação com o mundo do
já que a carreira externa determina a carreira
trabalho (fragmentação individualista).
interna (padrão de carreira).
4. Psicossocial (vinculada à relação indivíduotrabalho).
4. Organizacional (vinculada ao posto de trabalho).
5. Imprevisibilidade (futuro incerto e
construído em relação continuamente).
5. Previsibilidade (futuro predeterminado).
6. Descontinuidade histórica.
6. Continuidade histórica.
7. Insegurança, instabilidade e incerteza:
trabalho aberto a mudanças constantes de
7. Segurança, estabilidade e certeza: trabalho fixo e função ou com múltiplas funções - trabalhos
conservador com função específica (pouca
por projetos.
mudança e mobilidade).
8. Processo e mobilidade: conquista pontual
8. Desenvolvimento, progresso e mobilidade:
por competências e reafirmada a cada
conquista cumulativa por antiguidade.
momento.
9. Dimensão organizadora de experiência espaçotemporal (time: tempo linear e previsível temporalidade de Chronos).

9. Dimensão organizadora da experiência
espaço-temporal (timing: tempo mutante e
sem controle - temporalidade de Kairós).

10. Processos dominantes de ajustamento ou
adaptação.

10. Processos dominantes de construção
dialética.

11. Base no dualismo.

11. Base na dualidade.

12. Desenvolvimento acontece pela maturidade
vocacional.

12. Desenvolvimento acontece pela
maturidade de carreira.

13. Carreira como projeto de estado e identidade:
produto predeterminado a ser alcançado.

13. Carreira como projeto de ação e
identidade como processo (estratégia
identitária).
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14. Mundo do trabalho visto como um mundo
pensado e antecipável.

14. Mundo do trabalho visto como um
mundo construído e não antecipável, que
não está acabado e pronto.

15. Ação privilegiada para a construção de carreira:
pensamento (ação como representação orientada
pelo real e referência do produto a ser alcançado).

15. Ação privilegiada para a construção de
carreira: agir sobre o mundo (ação como
representação orientadora do real e
referência do processo a ser construído
continuamente).

16. Projeto de carreira desvinculado do projeto de
vida.

16. Projeto de vida (vínculo do projeto de
carreira com todas as dimensões da vida.)

A tabela aponta para importantes mudanças relacionadas ao vínculo de trabalho,
formas de gestão e relacionamento com o trabalho.

Ao passo que nos modelos

tradicionais a carreira parecia ser algo dado e que ia sendo construída, os novos modelos
não têm esta característica. A relação com o tempo (Chronos – Kairós) e a não
previsibilidade faz com que os trabalhadores não tenham uma referência.
“Os modelos emergentes de carreira são propostas que, ao
longo das últimas quatro décadas, buscam responder às
transformações pelas quais passaram o trabalho, as
organizações, as sociedades industriais e que tem em seu
centro, um diagnóstico sobre a elevação da incerteza, o risco,
a fragilização e a ruptura dos vínculos tradicionais de
trabalho. (BENSASSOLLI, 2009, p. 391)

Os modelos da carreira sem fronteira e da carreira proteana são os que tem mais
destaque na literatura.
A carreira sem fronteira transcende a organização. Trabalhos como autônomo,
menos hierarquia e priorização da vida pessoal e familiar são algumas características
deste modelo.
O modelo da carreira proteana baseia-se no autodirecioamento e na busca do
sucesso psicológico. (HALL, 2002, p. 23). Neste modelo, o indivíduo e não a empresa
assume a responsabilidade pela carreira e suas mudanças e sucesso individual envolve
elementos subjetivos.
Schlössberg (2006) produziu pesquisas centradas na compreensão de processos
de transição que ocorrem cada vez com mais frequência na vida adulta. São
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consideradas transições todo acontecimento (ou ausência do mesmo) que transforma o
cotidiano da pessoa. As transições podem ser individuais, de relacionamento ou
profissionais. O foco de seus estudos são as transições profissionais e para um
acontecimento ser uma transição a pessoa precisa perceber e vivencia-la como tal. Seu
interesse está relacionado com as formas de enfrentamento e como os indivíduos lidam
com os acontecimentos. Para entender o sentido de uma transição deve-se levar em
conta o tipo, o contexto e o impacto na vida do indivíduo. As transições podem ser
esperadas, inesperadas, não-eventos (não conseguir uma promoção esperada por
exemplo) ou um incomodo constante. Pode, inclusive, ser a ausência de algo que implica
em mudanças no cotidiano da pessoa. Transições e mudanças de carreira podem
provocar desde um estresse leve até um bournout (SCHLÖSSBERG et al, 2006). Para lidar
com a transição existem 4 dimensões que devem ser avaliadas, os 4s em inglês: situation
(situação), support (suporte), self (eu), strategies (estratégias). Com relação a estas
dimensões é importante considerar:
Situação:


Elemento desencadeador



Momento e stress decorrentes



Motivação e controle



Experiências anteriores de transição

Suporte:


Autoestima e encorajamento social



Informações e orientação



Contatos profissionais



Ajuda prática

EU (ajudar a pessoa a lidar com o momento):


Importância do trabalho



Adaptabilidade



Eficácia pessoal



Sentido atribuído ao trabalho
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Estratégias de adaptação:


Exercer controle sobre a situação



Modificar a significância da situação



Controle do stress



Ações cognitivas

Este modelo pode apoiar e ser um guia nos processos de orientação profissional,
principalmente profissionais menos experientes.
O objetivo das práticas de orientação de carreira neste contexto é a integração
de seu percurso profissional ou de formação em uma vida que faça sentido para o
indivíduo. Nessa perspectiva, a atividade de orientar-se é vista, essencialmente, como
um ato contínuo de concepção e de construção de uma vida: um life designing process
(GUICHARD, 2012).
Guichard (2012) traz o conceito de planned happenstance, citado por Savikas
(1997), sobre atitude estratégica, o qual pressupõe que transformar eventos
inesperados em oportunidades para sua orientação envolve reatividade, flexibilidade e
capacidade de adaptação. Uma atitude estratégica requer que a pessoa identifique o
que é importante para ela, e algo que chame atenção em determinado contexto, a fim
de avaliar uma situação e definir um objetivo em curto prazo, só é possível se o indivíduo
fizer uma reflexão (GUICHARD, 2012). Essa autorreflexão, como se descreve no artigo, é
um trabalho de personificação que nunca se conclui, pois é um processo que está
sempre dando sentido a suas diversas experiências (passado, presente e futuro),
relacionando-as às perspectivas e possibilidades futuras que as unifiquem. Todo esse
contexto exige a formação de competências muito específicas ligadas à flexibilidade e à
capacidade de se reorientar em diferentes contextos ou em situações adversas. As
atividades dos indivíduos – quanto aos diferentes contextos (familiar, profissional,
escolar, esportivo, associativo, entre outros) em que interagem e dialogam –
desempenham, assim, papel importante na formação de tais competências.
Alberto (2008), em sua pesquisa, citada no capítulo de revisão da literatura, mapeou
os seguintes fatores de satisfação e insatisfação com 158 alunos de MBA com média
de idade de 31 anos. A maioria dos participantes da pesquisa declarou-se satisfeita
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com o trabalho atual. Tanto para aqueles que se declararam satisfeitos ou insatisfeitos
havia uma pergunta com o objetivo de identificar fatores de satisfação ou insatisfação
no trabalho. Os fatores descritos abaixo estão na ordem daqueles que mais foram
citados para os que menos foram citados:
Fatores de Satisfação:











Autonomia
Remuneração
O trabalho em si (gostar do que faz, trabalhar na área que escolheu)
Reconhecimento (de pares, da empresa e da sociedade)
Oportunidade de crescimento e desenvolvimento
Liberdade de criação
Aprendizado
Valorização pessoal / profissional
Ambiente de trabalho
Equilíbrio de vida

Fatores Extrema Satisfação:












Reconhecimento
O trabalho em si
Oportunidade de crescimento e desenvolvimento
Autonomia
Liberdade de criação
Equilíbrio vida pessoal / profissional
Ambiente de trabalho
Flexibilidade de horários
Remuneração
Trabalhar com a família
Valorização pessoal / profissional

Fatores Insatisfação:






Remuneração
Políticas de administração da empresa
Falta de autonomia
Falta de oportunidade de crescimento e desenvolvimento
Sensação de estagnação
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Falta de reconhecimento
Excesso de trabalho
Inexistência de um plano de carreira

Fatores Extrema Insatisfação:







Remuneração
Relacionamento com a supervisão
Inexistência de um plano de carreira
Políticas de administração da empresa
Falta de ética
Ambiente de trabalho

Quando a insatisfação existe, pode ser expressa. Robbins (2002, p.77) descreve quatro
formas para expressar a insatisfação:






Saída: comportamento dirigido para o abandono da empresa, incluindo a busca
de um novo emprego e a demissão.
Comunicação: tentativa ativa e construtiva de melhorar as condições, incluindo
a sugestão de melhorias, a discussão dos problemas com os superiores.
Lealdade: espera passiva, mas otimista, de que as condições melhorem,
incluindo a defesa da organização às críticas externas e a confiança na empresa
e em seus dirigentes, crendo que farão a coisa certa.
Negligência: deixar as coisas piorarem, incluindo o absenteísmo ou atrasos
crônicos, redução do empenho e aumento dos índices de erros.

Este capítulo teve como objetivo contextualizar aspectos relacionados ao mundo
contemporâneo, os indivíduos e sua relação com o trabalho.
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3.0 TEORIAS DO DESENVOLVIMENTO

Este trabalho visa a identificar e compreender questões de carreira na transição
dos 30 anos. Este capítulo tem como objetivo mostrar como alguns autores, na
psicologia, dividiram as etapas da vida.
A Psicologia Analítica e as possibilidades para explorar o tema carreira, trabalho
e etapas da vida são muito amplas. Serão abordados neste capítulo os conceitos que
ajudarão a fundamentar e dar suporte teórico para este trabalho com relação à carreira
e etapas da vida. No capítulo A visão junguiana: epistemologia e principais conceitos
serão trabalhados os principais conceitos da Psicologia Analítica importantes para este
trabalho.

3.1 Erikson e Levinson
Erikson (1978, 1982), com o desenvolvimento da sua Teoria do Desenvolvimento
Psicossocial, como aponta Coutinho (2010, p.08), é uma referência ainda hoje por ter
estruturado estudos voltados para o desenvolvimento adulto, estabelecendo fases
psicossociais. Para o autor, o ciclo de vida é uma sucessão de fases de desenvolvimento,
ou seja, uma tentativa constante de equilíbrio entre a influência do ego e a influência
das mudanças sociais. Assim, a identidade vai sendo construída ao longo do ciclo de vida.
A idade cronológica predetermina tais fases (são 8 fases), apesar de existirem
amplitudes temporais. Em cada fase, segundo o autor, o indivíduo tem de ultrapassar
um momento crítico, um momento cujo resultado pode significar regressão ou
progresso, isto é, sua personalidade vai se moldando de acordo com os acontecimentos
em suas vidas, e seu desenvolvimento depende da forma (positiva ou negativa) com que
a pessoa lida com cada situação. Entre as fases da adolescência e a idade adulta, Erikson
considera a idade adulta jovem entre o final da adolescência e o começo da meia-idade,
entre os 20 e os 35 anos, aproximadamente. O autor caracteriza essa fase como
Intimidade x Isolamento. Nesse período, além da preocupação com o trabalho, existe
uma questão em torno da construção de relações profundas e duradouras, podendo a
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pessoa vivenciar momentos de grande intimidade e entrega afetiva. É o início da
maturidade.
Herdeiro de Erikson, Levinson (1978) também deixou sua contribuição nesse
aspecto. Em sua obra, assim como Erikson, ele descreve fases que, em sua teoria, são
chamadas de Eras, as quais seriam comuns aos indivíduos. O conceito de Era é bastante
amplo, envolvendo o desenvolvimento biológico, da personalidade e da carreira. Entre
os períodos estáveis, há os períodos de transição, os quais servirão de ajustes e base
para as novas possibilidades e oportunidades de desenvolvimento da nova etapa.
O período de transição constitui-se assim como uma passagem entre duas etapas
estáveis, uma zona fronteiriça que envolve necessariamente um processo de mudança
e adaptação. Esse período não é determinado de forma cronológica, mas ocorre quando
as tarefas de questionamento e exploração do indivíduo – específicas de cada período –
tiverem perdido a sua urgência, quando o indivíduo se encontrar pronto para fazer os
seus compromissos cruciais e estiver preparado para começar as tarefas de construir,
viver e melhorar uma nova estrutura de vida.
Os períodos de transição são marcados por questionamentos, avaliação do
passado e reflexão sobre o que deve e o que não deve continuar. As primeiras fases da
vida adulta para Levinson (1978) são:


Entrada no mundo adulto (22-28 anos)



Transição dos 30 anos (28-33 anos)



Estabilização (33-40 anos)



Transição do meio da vida (40-45 anos)
Durante o período que vai da entrada no mundo adulto até a Transição dos 30

anos, o autor define a importância do cumprimento de quatro tarefas:
1) A formação de um sonho e sua integração na estrutura de sua vida.
2) A formação da relação com um mentor e a internalização dessa figura.
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3) A formação de uma profissão, o que, segundo ele, pode trazer complicações e
continuar nas outras etapas.
4) A formação de relações amorosas.
A Transição dos 30 anos, para o autor, é como a adolescência da vida adulta. É o
momento de reavaliação da primeira etapa da vida adulta e a preparação para a próxima
fase, chamada de Estabilização.
A referência para a conceituação, nesta pesquisa, dado seu objetivo, é a
Transição dos 30 anos de Levinson (1978), a qual contempla a idade entre 28 e 33 anos.
Na teoria dos Setênios, associada à Antroposofia, também encontrei algumas
descrições sobre período em torno dos 30 anos. A divisão da vida de sete em sete anos
existe desde a antiguidade. Durante a vida, a pessoa passa por transições, passagens ou
mesmo crises relacionadas às questões do setênio que está vivendo. No livro Assuma a
direção da sua carreira (2003), Jair Moggi e Daniel Burkhard descrevem entre o 4º (21 a
20 anos – Fase Emotiva) e o 5º setênio (28 a 35 anos – Fase Racional) a Crise dos
Talentos, aos 28 anos, que exige alguns resgates e revisão dos potenciais e realizações.
O 5º setênio, após a Crise dos Talentos, é marcado por uma maior ponderação em
relação aos setênios anteriores e o desabrochar das habilidades sociais. Conforme os
autores, entre 30 e 33 anos, há o início de uma diferenciação entre a biografia interna
(ser) e a biografia externa (ter). É nesse período igualmente que, no trabalho
desenvolvido com biografias, acontece um encontro ou acontecimento marcante que
ajuda ou empurra no direcionamento para iniciar “o caminho do autodesenvolvimento
de uma maneira consciente”.

3.2 A concepção de Jung e dos junguianos: da primeira à segunda metade da vida
Jung foi reconhecido como o precursor do campo de desenvolvimento da
psicologia da vida total, ou desenvolvimento da vida adulta (SAMUELS; SHORTER;
PLAUT, 1988). Em O Desenvolvimento da Personalidade, escreve sobre suas ideias com
relação ao ciclo de desenvolvimento humano.

Jung (1984) ressalta que o

desenvolvimento da personalidade estava dividido em dois grandes momentos: antes
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da metanoia (até por volta dos 40 anos) e após a metanoia. A metanoia daria início a um
novo processo de desenvolvimento, cheio de possibilidades de atribuir novos
significados do que foi vivido e do que está por vir, e que poderia se estender até o fim
da vida de uma pessoa.
Para ele, a criança inicia a sua vida psíquica em ambiente acanhado e ainda sob
muita influência dos pais e da família. Com a maturidade, há uma ampliação da
consciência, dos horizontes, dos desejos. Durante a primeira metade da vida, o indivíduo
está envolvido com as coisas do mundo, e a energia está canalizada para a realização.
Jung chama de meio da vida um tempo de desenvolvimento máximo em que a pessoa
trabalha com todo o seu querer e sua força e, assim, inicia o entardecer, quando
principia a segunda metade da vida. É na segunda metade da vida que, como afirma
Jung, o indivíduo começa a prestar contas de como sua vida se desenvolveu até aquele
momento, busca suas verdadeiras motivações e começa a identificar suas
peculiaridades. Entretanto, em geral, tais descobertas vêm acompanhadas de certo
sofrimento.
“Vários são os caminhos que levam à conscientização, mas eles
obedecem a certas leis. Geralmente a mudança começa com o início
da segunda metade da vida. O meio da vida é um tempo de suma
importância psicológica” (JUNG, 1984, parágrafo 331).

3.2.1 O meio da vida
O meio da vida é considerado um marco para muitos autores. O meio da vida é
reconhecido como uma fase caracterizada por muitas mudanças para os indivíduos. Em
geral, é uma fase reconhecida como uma espécie de balanço e revisão do que foi feito
até o momento, a fim de que o indivíduo entre em contato com o que quer fazer com a
segunda metade da sua vida. Na definição de Jung, o meio da vida é um período que vai
dos 35 aos 40 anos, aproximadamente. Pode prolongar-se por mais tempo. Jung
enfatizou a transição psicológica que via ocorrendo no meio da vida. Descreveu esse
período como uma crise ou período problemático, para que o indivíduo se adapte às
demandas da segunda metade da vida. “A dependência dos recursos apenas do ego tem
de ser substituída pelo relacionamento com o Self; a luta pelo sucesso externo precisa
ser modificada de modo a incluir uma preocupação com o significado” (SAMUELS;
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SHORTER; PLAUT, 1988). Hollis (1995), por outro lado, não define uma idade específica.
Considera o meio da vida mais como um evento psicológico do que cronológico. Stein
(2007) remete ao período do meio da vida indivíduos que têm entre 35 e 50 anos. De
acordo com esse mesmo autor, algumas pessoas podem nunca passar por alguma
mudança ou transição do meio da vida, mantendo-se limitadas, imaturas e com atitudes
infantilizadas para o resto de suas vidas. Levinson define o meio da vida como um
período de transição entre os 40 e 45 anos.
Para Stein (2006, 2007), o meio da vida é como um segundo renascimento da
vida adulta – o primeiro acontece normalmente entre a adolescência e os 30 anos de
idade. Seria a partir desse processo de mudanças, ocorrente no meio da vida, que surge
uma nova consciência de si mesmo, e o indivíduo deixa para trás algumas definições
coletivas de persona e identidade.
Para Lachman (2004), assim como para Hollis (1995), o uso da idade cronológica
não é o ideal para marcar o meio da vida, especialmente hoje em dia, quando é comum
encontrar indivíduos com a mesma idade e realidades muito diferentes quanto à família,
trabalho, vida social, atribuições e responsabilidades. Uma pessoa com 30 anos pode já
ser casada e com filhos ou ainda viver na casa dos pais, por exemplo.
Hollis (1995) assevera que um evento externo, sobretudo ligado a perdas, pode
contribuir para a entrada no meio da vida. O autor chama esse período de transição de
“a passagem do meio”. Essa passagem seria a oportunidade de reexaminar a vida e abrirse para novas possibilidades. É como um rito de passagem entre a adolescência
prolongada da primeira idade adulta e o inevitável encontro com a velhice e a
mortalidade. Aqueles que passam de forma consciente pela transição trazem mais
significado à sua vida, enquanto aqueles que não passam permanecem prisioneiros da
infância, independentemente do sucesso aparente que possam ter na vida. O convite da
passagem do meio é tornar-se consciente, aceitar a responsabilidade da própria vida e
arriscar-se a enfrentar a grandeza da vida à qual foi convocado. Hollis assevera que a
passagem do meio da vida começa como uma espécie de pressão tectônica que vem de
baixo para cima, salientando que é comum existirem “tremores sísmicos” no final da
casa dos vinte anos:
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Os tremores sísmicos frequentemente ocorrem no final da casa dos vinte
anos, mas é muito fácil deixarmos de dar atenção a eles nessa época. A vida
está no auge; a estrada à frente acena; são fáceis as mudanças rápidas, um
maior esforço e mais energia – e desprezamos os avisos. (HOLLIS, 1995, p.27).

Apesar de o meio da vida ser uma etapa reconhecida e descrita por muitos autores,
ainda há pouca relação entre as crises relacionadas ao trabalho e o meio da vida.
Como etapas importantes a Transição dos 30 anos não tem a mesma visibilidade que a
metanóia. Os estudos saem da adolescência para o meio da vida e as questões dos
adultos jovens na contemporaneidade, inclusive com relação à carreira profissional,
ainda são pouco discutidas
O desenvolvimento da personalidade, o processo de individuação, acontece durante
toda a vida. Individuação para Jung (1987, p.50) “é um processo mediante o qual um
homem se torna o ser único que de fato é.” Esta é a finalidade do desenvolvimento da
personalidade individual.

3.3 Designação – Vocação e o Desenvolvimento da Personalidade
A personalidade jamais poderá desenvolver-se se a pessoa não escolheu seu
próprio caminho, de maneira consciente e por uma decisão consciente e
moral. A força para o desenvolvimento da personalidade não provém apenas
da necessidade, que é o motivo causador, mas também da decisão consciente
e moral. [...] Somente será possível que alguém se decida por seu próprio
caminho, se esse caminho for considerado o melhor. (JUNG, 1986, parágrafo
296, p. 179, grifos do autor).

De acordo com Jung, a personalidade existe em germe na criança e vai se
desenvolvendo ao longo de toda a existência. O caminho é a busca pelo máximo
desenvolvimento possível da totalidade de um indivíduo, nos aspectos biológicos,
sociais e psíquicos. No sentido de realização total do ser, é um ideal inatingível. “O fato
de não ser atingível não é uma razão a se opor a um ideal, pois os ideais são apenas os
indicadores do caminho e não as metas visadas” (JUNG, 1915/1998, parágrafo 291).
Personalidade é a realização máxima da índole inata e específica de um ser
vivo em particular. Personalidade é a obra a que se chega pela máxima
coragem de viver, pela afirmação absoluta do ser individual, e pela adaptação,
a mais perfeita possível, a tudo que existe de universal, e de tudo isto aliado
à máxima liberdade de decisão própria.
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A personalidade só se desenvolve pela necessidade, coagida por acontecimentos
internos ou externos. Sem haver necessidade, nada muda e menos ainda a
personalidade humana. Jung (1989) Em Memórias, Sonhos e Reflexões descreve a
importância da relação entre os contrários e opostos: sem a tensão entre os opostos
não há progresso nem vida saudável.
Para Jung, a convenção é uma necessidade coletiva e muitos optam pelo
caminho das convenções ao invés de buscar seu caminho.
Jung chamou de designação o que impulsiona uma pessoa a escolher o seu
próprio caminho, aquilo que distingue um homem de todos os outros. Designação é um
fator irracional que faz com que o indivíduo percorra na direção de suas escolhas,
caminhos e possibilidades mesmo que seja estranho aos olhos de quem está próximo.
“Quem tem designação escuta a voz de seu íntimo, está designado” (JUNG, 1915/1998,
par. 300). A voz interior é a voz de uma vida mais plena e de uma consciência mais ampla
e abrangente (par. 318).
Em muitas pessoas, como assevera Jung, a voz interior fica difícil de ser
identificada e, em lugar da designação, a voz do indivíduo se confunde com a voz da
sociedade. Na medida em que o indivíduo se torna infiel às suas leis, paralisa seu
desenvolvimento e perde o sentido de sua própria vida. A neurose, segundo Jung, pode
ser uma tentativa de se esquivar da voz interior e da designação.
Hollis (1995), diferencia vocação de trabalho da seguinte maneira: o trabalho é
aquilo a que nos dedicamos para ganhar dinheiro e satisfazer nossas necessidades
econômicas, enquanto a vocação é o que somos chamados a fazer com a energia da
nossa vida. Conforme o autor, não é possível escolher uma vocação: é a vocação que
escolhe a pessoa. O indivíduo pode escolher o modo como responde à sua vocação, a
qual pode ou não estar ligada a ganhar dinheiro. Para o autor, o sentimento de ser
produtivo é uma parte fundamental da nossa individuação, de maneira que deixar de
responder à nossa vocação pode causar dano à alma.
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4.0 A VISÃO JUNGUIANA: EPISTEMOLOGIA E ALGUNS CONCEITOS
O objetivo deste capítulo é alinhar os aspectos epistemológicos que dão base
para este trabalho, identificar as possibilidades e limites da produção do conhecimento
na abordagem junguiana, definir conceitos relevantes para a relação de carreira com a
abordagem e clarear aspectos sobre a relação pesquisador – objeto.
Carl Gustav Jung, o fundador da Psicologia Analítica, viveu do final do século XIX
(1875) até meados do século XX (1961). Psiquiatra e psicoterapeuta, sua teoria e suas
ideias na época conflitavam com o realismo, racionalismo, dualismo e cientificismo
predominantes. Sua vida e obra se misturam, e Jung foi sujeito de suas próprias
experiências, principalmente na investigação do inconsciente. Considerava um dos
grandes desafios da Psicologia como ciência o fato de a psique ser ao mesmo tempo
sujeito e objeto do conhecimento. A construção de suas ideias estava mais próxima de
uma corrente de pensamento romântica, idealista, monista e empírica. Penna (2014)
comenta que o pensamento de Jung está mais afinado com a concepção de ciência hoje
do que a concepção do início do século XX. O objeto de pesquisa da Psicologia Analítica
é a psique, e sua teoria define três níveis de psique: consciente, inconsciente pessoal e
inconsciente coletivo (definições abaixo). Em 1912, Jung considerou o método
experimental insuficiente e inadequado em psicologia profunda. Tratar da psicologia do
inconsciente como ciência parecia muito distante. Em 1920, Jung solicitou que a
psicologia ficasse fora do campo das ciências naturais, pelo fato de o método
experimental não atender aos fundamentos ontológicos da psicologia do inconsciente
e, consequentemente, da psicologia analítica (PENNA, 2014).
A partir de seus estudos e experiências, Jung adotou novas práticas na clínica,
com a introdução de sua visão de mundo e de homem. Para ele, o homem deveria ser
visto por inteiro, como um todo inserido em uma comunidade em determinado
momento, e não poderia ser analisado de maneira dissociada de sua realidade social,
cultural e universal. Totalidade e movimento de integração dos conteúdos conscientes
e inconscientes são pressupostos em sua teoria. Nesse aspecto, a busca pelo
autorrealização, mais que um desejo, é um movimento que faz parte do
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desenvolvimento do ser humano. Qualquer interferência nesse processo pode “desviar”
a pessoa do seu destino e do seu caminho, ou seja, da construção da sua individualidade.
O inconsciente, para Jung, é uma instância psíquica dinâmica, a qual trabalha em
uma dinâmica complementar e compensatória com o consciente, produz e agrupa os
conteúdos existentes. “Pode-se representar a psique como um vasto oceano
(inconsciente) no qual emerge uma pequena ilha (consciente).” (SILVEIRA, 1997)
O inconsciente coletivo é a formidável herança espiritual do desenvolvimento
da humanidade que nasce de novo na estrutura cerebral de todo ser humano.
A consciência, ao invés, é um fenômeno efêmero, responsável por todas as
adaptações e orientações de cada momento, e por isso seu desempenho
pode ser comparado muitíssimo bem com a orientação no espaço. O
inconsciente, pelo contrário, é a fonte de todas as forças instintivas da psique
e encerra as formas ou categorias que as regulam, quais sejam precisamente
os arquétipos. (JUNG, 2012, parágrafo 342, p. 103).

Jung dividiu o Inconsciente em Inconsciente Pessoal, uma camada mais
superficial e mais relacionada às experiências pessoais, e o Inconsciente Coletivo, uma
camada mais profunda da psique, que é universal. As possibilidades do inconsciente e,
ao mesmo tempo, as limitações de acesso ao inconsciente concentram os aspectos da
epistemologia junguiana (PENNA, 2004). O inconsciente só pode ser conhecido quando
se mostra e ele se mostra através do símbolo e precisa de experiências para se
manifestar. Conhecimento significa consciência e o conhecimento é construído e
reconhecido através da ampliação da consciência.
Em Aion: estudos sobre a simbologia do si mesmo, Jung (1988), descreve que o
self é o arquétipo responsável pela integridade e pela organização psíquica. Existe um
padrão de integridade na psique que é fomentado pelo funcionamento do self, que
promove a unicidade da personalidade total. Jung identificou que a psique persegue um
único objetivo: o desenvolvimento da Personalidade, que é o desenvolvimento das
potencialidades de um indivíduo, o que ocorre através do Processo de Individuação. A
motivação para a individuação é inata, mas o processo só se dá com o contato com a
sombra, no confronto do inconsciente com o consciente, resultando em
amadurecimento e realização de um indivíduo único e inteiro.
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Com relação a construção do conhecimento, o mesmo é produzido à medida que
aspectos do inconsciente ou da realidade existencial, antes desconhecidos, passam a
fazer parte do sistema ego-consciência, operando uma ampliação da consciência, o que,
em termos científicos, significa a produção de conhecimento e, para o indivíduo, o
processo de individuação (Penna, 2004).
“O modelo junguiano pode ser considerado um paradigma no
sentido atual do termo, uma vez que apresenta uma base
ontológica e pressupostos epistemológicos coerentes e
consistentes entre si e com sua proposta metodológica
coesa” (PENNA, 2014).

Do ponto de vista ontológico, o paradigma junguiano se define pelo pressuposto
da totalidade abrangente, a qual inclui as dimensões consciente e inconsciente. Baseiase na concepção de um inconsciente arquetípico como estrutura psíquica básica e
original, da qual a consciência emerge, e o ponto de vista epistemológico, a premissa de
um inconsciente inacessível à observação direta, constitui o principal desafio da
psicologia junguiana. O mundo, para Jung, é concebido em seus aspectos subjacentes e
manifestos.
A perspectiva simbólica preconiza que o inconsciente se torna acessível por meio
de suas manifestações. O conhecimento, por conseguinte, é viável por intermédio das
manifestações simbólicas. Como ponte entre o mundo arquetípico e o mundo da
consciência, o símbolo constitui o fenômeno psíquico apreensível e compreensível. A
função psíquica que cria os símbolos é a função transcendente, a qual opera a
aproximação entre consciente e inconsciente, com base na necessidade atual de
transformação da personalidade.
O conhecimento se dá por um processo natural e contínuo de integração gradual
e crescente de elementos do inconsciente e do mundo existencial, na consciência – o
processo de individuação. Tal processo constrói a individualidade do ser humano e tem
correspondência na constituição das particularidades sócio-históricas da cultura
humana.
Nesse sentido, a questão da carreira é tida como um aspecto do indivíduo inteiro
e, nas questões associadas à carreira, devemos ter em vista aspectos conscientes e
inconscientes. Além disso, na busca pela autorrealização e desenvolvimento de
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potencialidades, a carreira profissional pode ter um papel importante, ao longo da vida
de uma pessoa.
Na Psicologia Analítica, conhecimento equivale a consciência, e conhecimento e
autoconhecimento são inseparáveis. A aquisição de conhecimento é um processo de
ampliação da consciência, relacionado ao Processo de Individuação. Para Jung, o
conhecimento também é, inevitavelmente, fruto da personalidade do pesquisador, que
de alguma forma interfere no fenômeno observado. Não se trata de anular as diferenças
entre sujeito e objeto, pois isso inviabilizaria a possibilidade de conhecimento. A relação
entre sujeito, pesquisador e fenômeno é uma relação dialética e simbólica, em que
sujeito e objeto participam ativamente do processo. Se a subjetividade do autor for
desconsiderada, ela permanecerá inconsciente e, como tal, poderá se projetar de forma
automática e primitiva (PENNA, 2014).
Para Penna (2004), a base da epistemologia junguiana está na possibilidade de
acesso ao mundo inconsciente, o qual se expressa de diversas formas na consciência. O
principal fenômeno psíquico investigado pela Psicologia Analítica, para se chegar ao
inconsciente, é o símbolo.
[...] todo produto psíquico que tiver sido por algum momento a melhor
expressão possível de um fato até então desconhecido ou apenas
relativamente conhecido pode ser considerado um símbolo se aceitarmos
que a expressão pretende designar o que é apenas pressentido e não está
ainda claramente consciente. (JUNG, 1921 / 1912) Tipos Psicológicos, p. 906).
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5.0 OBJETIVO
Identificar e compreender as questões de carreira na transição dos 30 anos na
contemporaneidade.
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6.0 METODOLOGIA
6.1 Introdução
Um dos grandes desafios para a busca de métodos em psicologia é ser a psique
ao mesmo tempo sujeito e objeto de estudo. Shamdasani (1962) retrata a preocupação
de Jung em estudar a psicologia como ciência, procurando métodos que tivessem
validade. A questão da equação pessoal – o elemento subjetivo que todo pesquisador
carrega consigo – e a relação do individual e do universal, em psicologia, foram por
muito tempo o centro de suas preocupações. Sua teoria dos arquétipos teve
importância fundamental para o entendimento dessa questão: "[...] de acordo com essa
teoria, o elemento ‘pessoal’ era composto por estruturas universais inatas”
(SHAMDASANI, 1962, p.104). Isso traria uma dimensão de universalidade na
personalidade. Jung admitia, no entanto, que “[...] o indivíduo não é caracterizado pelos
elementos universais e regulares, e sim, pelo que é singular” (SHAMDASANI, 1962,
p.113).

A relação entre sujeito e objeto – pesquisador e fenômeno – é uma relação
dialética e simbólica, em que sujeito e objeto participam ativamente do
conhecimento. Essa dialética deve ser balanceada de tal forma que sejam
evitadas posições unilaterais. Se a subjetividade for desconsiderada, ela
permanecerá inconsciente no processo de conhecimento e, como tal, tenderá
a se projetar de forma automática e primitiva. Entre a objetividade e a
subjetividade, o máximo que se pode almejar é uma intersubjetividade,
evitando-se tanto o “subjetivismo” como o “objetivismo”. (PENNA, 2004, p.
85).

Na busca pela compreensão do fenômeno, pesquisador e participante passam
por um processo de transformação, sendo um movimento de observação e autoobservação. O conhecimento é fruto de processos dinâmicos que interagem
dialeticamente. Objetividade e subjetividade ocupam lugares importantes e “[o]
contexto em que o fenômeno ocorre também deve ser considerado na investigação
psicológica” (PENNA, 2004).
A perspectiva metodológica diz respeito ao modo como o conhecimento
sobre o mundo é adquirido e acumulado. Os métodos qualitativos de
investigação compreendem duas grandes etapas, quais sejam: coleta de
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material ou apreensão dos fenômenos a serem investigados e análise do
material ou compreensão dos dados coletados.

Do ponto de vista metodológico, o caminho pelo qual o conhecimento é
alcançado e viabilizado é o processamento simbólico, que se dá a partir dos parâmetros
da causalidade, da finalidade e da eventual sincronicidade, presentes nos eventos
simbólicos.
A compreensão do fenômeno – símbolo – abrange as etapas de tradução,
interpretação, elaboração e integração do desconhecido à consciência conhecedora. A
função psicológica que compreende os símbolos opera por associações, comparações,
analogias e pela busca de sentido e integração do desconhecido na consciência. O
processamento simbólico visa a elucidar, enriquecer, ampliar e aprofundar os
significados ocultos do símbolo, a fim de atingir sua integração na consciência.
O método de investigação da psique, na obra de C. G. Jung, é definido pela
perspectiva simbólica arquetípica, a qual norteia o tratamento metodológico
dispensado ao material psicológico, ou seja, o processamento simbólico.

6.2 Características do estudo

Esta é uma pesquisa qualitativa, na perspectiva junguiana, sobre questões de
carreira na transição dos 30 anos. Tem como objetivo identificar e compreender
manifestações conscientes, símbolos e significados relacionados aos questionamentos
de carreira, durante a transição dos 30 anos. Estudos qualitativos colhem dados sem
medições numéricas para avaliar ou confirmar questões de pesquisa. De acordo com os
objetivos desta investigação, o método qualitativo foi escolhido em função de sua
abordagem interpretativa e compreensiva dos fenômenos/símbolos, buscando seus
significados e finalidades.
Para Denzin e Lincoln (2006), a pesquisa qualitativa é um campo de investigação.
“É uma atividade situada que localiza o observador no mundo. Consiste em um conjunto
de práticas materiais e interpretativas que dão visibilidade ao mundo” (p.17). Utiliza
uma variedade de materiais empíricos, com o objetivo de compreender o mais
profundamente possível o assunto a ser estudado. Como a realidade objetiva jamais
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pode ser captada, as representações da realidade, na pesquisa qualitativa, são
exploradas de diversas formas. Na Psicologia Analítica, utilizam-se instrumentos que
detectam e recolhem da melhor forma possível o material simbólico:
Os instrumentos de pesquisa utilizados são recursos projetivos em geral. As
técnicas expressivas favorecem a apreensão dos símbolos. Sonhos, fantasia
dirigida, imaginação ativa, relaxamento, meditação, desenho, pintura,
expressão corporal, dramatização, sandplay são utilizados para acessar
material inconsciente. Pode-se, também, lançar mão de questionários e
entrevistas abertas ou semiabertas, desde que formulados de modo a captar
conteúdos conscientes e inconscientes. (PENNA 2004, p. 87).

6.3 Participantes
Foram entrevistados 4 participantes (2 homens e 2 mulheres) entre 28 e 31 anos,
os quais se consideram perdidos ou insatisfeitos com relação à sua carreira.
Os participantes foram indicados através de pessoas da rede de contatos da
pesquisadora, de acordo com os critérios de inclusão e exclusão descritos abaixo:
Os critérios de inclusão foram: graduação completa, mesmo que, no momento,
atue em área diferente à sua área de formação, que trabalhem como profissionais há
mais de três anos (tempo estimado inserção efetiva no mercado de trabalho), homens
e mulheres com idade entre 28 e 33 anos (Transição dos 30 anos, para Levinson, 1978),
que se consideram insatisfeitos ou perdidos quanto à sua carreira.
Os critérios de exclusão foram: pessoas que não tenham idade entre 28 e 33 anos
e que apresentem transtorno ou doença incapacitante.

6.4 Instrumentos
Foram adotados dois instrumentos. O primeiro foi uma entrevista semiaberta,
com a finalidade de proporcionar uma observação dos aspectos conscientes e
inconscientes do relato dos participantes.
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O roteiro de perguntas (Apêndice A) foi formulado pela pesquisadora, tendo
como referência as leituras da revisão bibliográfica, sua experiência em orientação de
carreira e os objetivos deste estudo.
Aos participantes, foi solicitado que relatassem sua história profissional a partir
do momento que considerassem mais adequado até o momento atual (no qual se
consideram perdidos ou insatisfeitos). Ao longo dos relatos, a pesquisadora fez as
perguntas conforme os temas foram surgindo. O roteiro com as perguntas de apoio
encontra-se no Apêndice A.
Além de adequações feitas nas perguntas de apoio, a Professora Doutora Eloisa
Penna sugeriu, no Exame de Qualificação, a utilização de um instrumento projetivo que
facilitasse o acesso aos conteúdos inconscientes.
Assim, foi também usado um instrumento projetivo, uma pasta de figuras
empregada pela pesquisadora, em sua prática no dia a dia, para identificar o que os
indivíduos querem ou não querem para suas vidas pessoais e profissionais. São 80
figuras que são recortes de revistas com imagens de coisas e pessoas nas mais diferentes
situações. O objetivo da aplicação deste instrumento foi a tentativa de identificar
projeções do que os participantes querem ou não querem para suas vidas de acordo
com o que as figuras escolhidas representassem para eles e contrapor a escolha das
figuras com as respostas da entrevista. O fichamento das figuras está no Apêndice B.

6.5 Procedimentos
As entrevistas foram realizadas em um escritório privado no Itaim Bibi, em São
Paulo.
6.5.1 Procedimento de Intervenção para apreensão do Fenômeno
Após a confirmação dos critérios de inclusão, foi enviado um e-mail convite às
pessoas indicadas para participar da pesquisa, junto com o Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido e os objetivos da investigação. Com aqueles que se disponibilizaram,
as conversas foram agendadas. As conversas tiveram duração de uma a duas horas,
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aproximadamente, tendo sido realizadas em escritório privado no bairro Itaim Bibi, em
São Paulo.
Nas entrevistas, após perguntar se o participante tinha alguma dúvida sobre o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e recolher a assinatura no mesmo, a
pesquisadora retomou os objetivos da pesquisa sobre identificação e compreensão das
questões de carreira de pessoas que estão na Transição dos 30 anos e fez uma breve
apresentação pessoal. Em seguida, o participante recebeu a seguinte instrução:
Você está passando por um momento de dúvidas ou questionamentos com
relação à sua carreira. Eu gostaria que você me contasse o seu histórico
profissional. Pode escolher um ponto de partida e relatar até os dias de hoje
e como está agora, quais são as suas questões e dúvidas. Vou interromper o
menos possível, mas pode ser que faça algumas perguntas durante o seu
relato. No final, se necessário, farei algumas perguntas mais específicas.

Após finalizar as perguntas, foi solicitado a cada participante que olhasse a pasta
de figuras e escolhesse 10 figuras que se relacionassem com o que desejam para suas
vidas e 5 figuras que representassem coisas que não desejam para suas vidas. Após a
escolha, foi solicitado que explicassem por que escolheram cada uma das figuras.
Todos os relatos foram gravados e transcritos integralmente. Ao final das
entrevistas, foi ofertado um segundo encontro, caso os participantes quisessem
conversar um pouco mais em decorrência do momento que estão vivendo e possíveis
mobilizações após a conversa. Dois participantes solicitaram mais uma conversa. Os
participantes foram avisados de que poderiam desistir da pesquisa a qualquer momento
e que os resultados estariam disponíveis na Biblioteca da PUC-SP, após a defesa, e
poderiam ser encaminhados para os participantes, se solicitado.

6.5.2 Procedimento para análise de dados/compreensão do fenômeno
As entrevistas foram ouvidas e transcritas integralmente. Em seguida, a
pesquisadora fez uma interpretação espontânea do que emergiu dos relatos dos
participantes e do diálogo entre pesquisadora e participante. Foram feitas muitas
leituras do material coletado, nas quais a pesquisadora, através das percepções
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subjetivas, se aproximou de suas primeiras impressões, temas, imagens e símbolos que
surgiram com base nos relatos e das respostas às perguntas específicas. Desse processo
de amplificação simbólica, o material foi categorizado por similaridade de conteúdos
para serem analisados. “O uso das categorias aponta para uma visão junguiana,
principalmente no caso das ‘categorias temáticas’” (PENNA, 2014, p. 69).
A partir das perguntas feitas e análise do conteúdo dos relatos, foram
construídas 5 categorias temáticas: referência de sucesso profissional, retornos do
trabalho, trabalho ideal, a busca pelo equilíbrio e pausa para a reflexão. A primeira
categoria contempla os temas o que é sucesso profissional e referência de sucesso. A
segunda categoria inclui os temas satisfação, estabilidade e retorno financeiro. A
terceira categoria comporta os temas ambiente de trabalho e relações pessoais e
jornada de trabalho/relação com o tempo. A quarta categoria, busca pelo equilíbrio e
qualidade de vida, não tem tema. A quinta categoria aborda os temas desencadeadores
dos questionamentos e quando o corpo e a alma falam. Abaixo, o Quadro 1 resume as
categorias e temas propostos.
QUADRO 1 - CATEGORIAS E TEMAS GERAIS
CATEGORIAS
Sucesso Profissional

TEMAS

O que é
Referência de sucesso
Retornos do Trabalho
Satisfação
Estabilidade
Retorno Financeiro
Trabalho Ideal
Ambiente de trabalho e relações pessoais
Jornada de Trabalho / Relação com o tempo
Busca pelo Equilíbrio e qualidade de vida
--------------------------------------Pausa para reflexão
Desencadeadores dos questionamentos
Quando o corpo e a alma falam.

Após o exame das categorias, foi feita uma análise das figuras escolhidas com
mais frequência no relato e fazendo um cotejo entre o discurso verbal (consciente) e o
que foi possível perceber como aspectos possivelmente inconscientes nos relatos e na
escolha das figuras.
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Depois dessa análise geral, procedeu-se a uma análise específica de cada um dos
participantes, destacando os trechos mais importantes de suas falas que pudessem
demonstrar seus questionamentos, preferências e formas de enfrentamento visando
integração e compreensão das questões de carreira.

6.5.3 Cuidados éticos
O projeto de pesquisa “Os 30 anos são os novos 20 ou os novos 40? Questões
de carreira na transição dos 30 anos”, atendendo às exigências institucionais relativas
à pesquisa com seres humanos, foi enviado ao Comitê de Ética em Pesquisa da PUC-SP,
para avaliação de sua conformidade com os critérios da Resolução nº 466, de 12 de
dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde, para
consideração de sua relevância social, relação custo-benefício do presente projeto e
autonomia dos participantes pesquisados. O projeto foi aprovado no dia 29 de janeiro
de 2015. Número do parecer: 981.444.
Foi elaborado um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO I), para
informar aos participantes da pesquisa a respeito das garantias de acesso a qualquer
tempo às informações sobre os procedimentos, riscos e benefícios associados à
pesquisa; da liberdade para retirar seu consentimento a qualquer momento, deixando
de participar do estudo; da salvaguarda da confidencialidade, sigilo e privacidade, em
caso de futura publicação.
Com a finalidade de proteger a identidade dos participantes, os nomes que
aparecem no estudo são pseudônimos. O nome dos locais de trabalho e o nome das
empresas também foram protegidos.
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7.0 RESULTADOS E ANÁLISE
7.1 Descrição dos participantes
Os participantes são dois homens e duas mulheres com idade entre 28 e 31 anos.
Todos possuem nível superior completo: uma psicóloga, uma advogada, um
administrador e um economista. Três são solteiros, uma das mulheres é casada.
Nenhum dos participantes tem filhos. Todos moram em São Paulo e se consideram
insatisfeitos, com dúvidas e questionamentos com relação à sua carreira profissional.
Vânia, psicóloga, 30 anos, solteira. Saiu de uma empresa de grande porte do
segmento de construção civil há cerca de um ano e meio, por questões médicas. Atuava
como coordenadora de Recursos Humanos e reportava-se para uma gerente e um
diretor. Passou 8 meses na Austrália e agora, de volta ao Brasil, está procurando
possibilidades de trabalho que atendam às suas expectativas, principalmente com
relação a valor, propósito, qualidade de vida e dedicação.
Débora, 31 anos, advogada, casada. Saiu de uma empresa multinacional do setor
de tecnologia há um mês e meio (do momento da entrevista). Relatou que estava
extremamente insatisfeita trabalhando lá. Muitos aspectos a incomodavam: trabalhar
de 12 a 15 horas por dia, ter que viajar muito e não ter flexibilidade de horário, chefe
que cobrava uma postura extremamente formal, demora no reconhecimento
financeiro, ambiente competitivo. Decidiu sair, pois estava muito infeliz, tendo muitas
crises de choro, inclusive nos finais de semana. Agora, está em busca de outras
possibilidades. Seu foco são empresas menores, mais informais e que tenham um bom
ambiente de trabalho.
Marcos, economista, 28 anos, solteiro (vai se casar em breve). Está há um ano
em uma empresa do segmento financeiro. Antes, atuou em outras três empresas do
mesmo setor. Diz viver insatisfeito e o motivo de ter saído das empresas sempre foi
semelhante: após um período no mesmo trabalho, ele começa a ficar entediado com as
funções e não enxerga mudanças em curto espaço de tempo. Ao identificar que já
aprendeu o suficiente, fica desmotivado com o timing do reconhecimento e resolução
das coisas e prefere buscar outras oportunidades.

57

Adriano, administrador de empresas, 29 anos. Começou a sua vida profissional
com a música. Tinha uma banda e, quando estava com 18, 19 anos, fazia muitos shows.
Apesar de estar indo bem, achava que os outros não levavam a música a sério e ele
mesmo passou a encará-la com um hobby. Hoje, demonstra certo arrependimento de
não ter dado uma chance a essa carreira. Seus irmãos o convidaram para entrar de sócio
em uma loja de carros que tinham. Durante certo tempo, conciliou o trabalho com
alguns shows, mas, depois, a banda acabou. Foi empresário até 2012, quando, por uma
série de problemas do mercado e financeiros, a loja veio a falir. Passou por um período
difícil, teve depressão e se isolou do mundo para tentar resolver seus problemas com as
dívidas que ficaram. Neste momento, está mais estabilizado e há nove meses atua como
representante comercial em uma editora de pequeno porte. Apesar de estar fazendo
boas vendas, Adriano não se sente reconhecido e não enxerga possibilidades de
desenvolvimento e crescimento lá. Financeiramente, também não está satisfeito. Não
sabe como se posicionar, pois acredita que sua experiência anterior como empresário
não pode ser comprovada. Além disso, está com dúvidas quanto às suas capacidades e
como o mercado enxergaria uma pessoa com o seu histórico.

7.2 Análise das categorias e temas
7.2.1 Sucesso Profissional
Esta categoria inclui as falas relacionadas ao que os participantes entendem
sobre sucesso profissional e quem é uma referência de sucesso para eles. Para todos os
participantes, a pesquisadora perguntou o que é sucesso profissional e quem seria uma
referência de sucesso. Diante da insatisfação que possuem, o objetivo dessa pergunta
foi identificar qual seria a referência e o modelo de sucesso (idealizado ou não).

7.2.1.1 O que é sucesso profissional
Durante muito tempo, sucesso profissional esteve ligado a cargos, salários,
tempo de empresa. Essa concepção vem mudando. A definição de sucesso é única e
particular, de sorte que o que é bom para alguns pode não ser para outros. O objetivo
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deste tema é investigar o que é sucesso para pessoas que se consideram insatisfeitas,
durante a transição dos 30 anos. Abaixo, alguns trechos das respostas:
É fazer o que gosta. Com calma. Com facilidade. E não é nem ser reconhecido,
é se reconhecer. Não é para o outro, é para si. Acho que é bem simples, parece
simples.
O dinheiro nunca foi prioridade na minha vida. Mas, hoje em dia, claro, hoje
em dia a condição financeira da empresa do meu pai não é mais a mesma
coisa, eu também já tenho 30 anos, tenho que ter o meu dinheiro. Então,
assim, pesa. Daí, tem que pensar. “Ah, quero comprar um apartamento”, hoje
apartamentos custam milhões ((acha graça)). Mas, não tenho... a grande
questão... eu também não tenho uma ambição de ser uma diretora, CEO...
nem que seja uma gerente. (Vânia).
Hoje, sucesso profissional para mim é eu trabalhar e fazer o que eu gosto e
ter qualidade de vida. Eu não almejo ser uma diretora executiva, eu quero ir
com calma, se acontecer de eu ir para uma empresa e ficar como advogada
'sênior' por muito tempo, mas uma empresa que eu goste, que eu goste da
cultura não tem problema. Eu acho que eu comecei a repensar e assim, o
dinheiro e o 'status' não são as coisas mais importantes na vida, eu acho que
depois de muita coisa que eu pensei, que eu refleti, é óbvio que é importante
ter dinheiro, ninguém quer morrer de fome obviamente. Mas não é só isso que
basta, que preenche, não adianta você ganhar muito dinheiro e você não estar
bem com você mesma. [...] então, têm muitos reflexos além do dinheiro,
entendeu? (Débora).
É fazer o que eu gosto. Muito mais que qualquer outra variável. Isso está
atrelado muito... a trabalhar no segmento que você escolheu, aprender a cada
dia, se desafiar, é isso. O sucesso para mim não está muito ligado aonde você
chega, está ligado ao que você passou para ... para chegar no estágio que
você está, independente do estágio. Está ligado muito a tentativa, a persistir,
a persistência, essas coisas. (Marcos).
Já cheguei a achar que o sucesso era ser rico. Eu queria ter muito dinheiro.
Depois de tudo o que me aconteceu eu só quero ganhar o suficiente. Ter uma
vida normal. Tranquilidade, é tranquilidade o que eu quero. (Adriano).

Na resposta de três participantes, fazer o que gosta é fundamental na definição
do que é sucesso, para eles: fazer o que gosta e fazer bem, fazer o que gosta e ter
qualidade de vida e fazer o que gosta, no segmento que escolheu, aprender e ter
desafios.
Nas definições, sucesso não está atrelado a cargo, salário ou status. No que diz
respeito ao dinheiro, há um reconhecimento de sua importância, porém, não é o foco
nem o centro das preocupações de nenhum deles. Adriano deixa claro que dinheiro já
foi o seu foco, mas, após alguns acontecimentos, quer ter o suficiente para ter uma vida
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tranquila. Débora pondera a importância do dinheiro, contudo, que somente o dinheiro
não é uma referência de sucesso.
Calma, tranquilidade, persistência e qualidade de vida são palavras que se
destacam nos relatos da definição de sucesso profissional, na visão dos participantes.
Vânia salienta que é uma questão pessoal e interna, que não tem a ver com os
outros. Marcos comenta sobre a questão do aprendizado e desenvolvimento
provenientes do trabalho. Fatores intrínsecos estão em maior evidência que fatores
extrínsecos. As duas mulheres enfatizam que não querem, não pretendem e não
almejam ser executivas.
“Sucesso na carreira pode ser definido como a conquista de resultados
desejáveis relacionados ao trabalho de uma pessoa ao longo do tempo. ” ARTHUR et al
(2005, p. 179). Para Heslin (2005), o indicador mais comum para o sucesso intrínseco na
carreira é uma avaliação subjetiva da satisfação pessoal com a própria carreira,
retrospectiva ou prospectivamente.
Questões relacionadas à qualidade de vida, satisfação, equilíbrio e retorno
financeiro serão discutidas em outras categorias.

7.2.1.2 Referência de sucesso
Com o intuito de concretizar a ideia que tinham sobre sucesso, este tema foi
pensado para saber se os participantes têm alguma referência de sucesso ou conhecem
alguém que se enquadra em sua definição. Poderia ser alguém de seu convívio, que
conheça ou não.
Apenas um dos participantes (Marcos) citou que tem uma referência de sucesso:
Ayrton Senna: “[...] ele tinha uma frase que era espetacular que era, ‘se você não for
para fazer bem feito, é melhor não fazer’". Essa única referência é um ídolo nacional e
internacional que já faleceu há mais de 20 anos, não é uma pessoa com quem a pessoa
convive no dia a dia.
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Os demais participantes, ao serem perguntados se tinham uma referência que
atendesse à sua definição de sucesso, não conseguiram exemplificar. Não lembraram ou
disseram que não tinham, mesmo.
Eu não sei, não vejo grandes exemplos ((acha graça)), pessoas realmente
satisfeitas financeiramente “versus” qualidade de vida “versus” faço o que eu
gosto. A minha impressão é que sempre parece que faltam alguns pilares. Ou
tem muito dinheiro, mas também não tem tanta satisfação, ou tem muito
dinheiro, tem satisfação, mas também não tem qualidade de vida, às vezes,
não tem tempo. (Vânia).

As duas participantes mulheres comentaram ao longo do relato que admiravam
tecnicamente seus chefes, mas que não almejavam o cargo deles (gerentes ou diretores)
por conta do estilo de vida que tinham. As chefes não eram uma inspiração, modelo ou
referência.
Meu chefe falava assim: “Você não tem essa questão, de de repente me
substituir, e tal?” Eu falava: “Gente, eu não acho a mínima graça. Não sei o
que você está fazendo ((riso)) da sua loucura. Eu já estou na minha loucura,
você está na sua loucura vezes dez"... o que eu via ali não me atraía. (Vânia).

Os modelos de carreiras sem fronteira e a carreira proteana enfatizam a
necessidade de entender o sucesso de uma forma mais individual. Arthur et al (2005) e
Heslin (2005) apontam que com o advento de novas carreiras, mais idiossincráticas e
autogeridas, haverá menos referências externas para que as pessoas possam se guiar e
verificar seu sucesso na carreira,
“...restando somente a opção de olhar para dentro de si, sondando seus valores
pessoais para isto. Tal argumento leva não só à uma elevação da importância
dos critérios subjetivos de sucesso como também aos critérios
autorreferentes.” (MIRANDA, 2013, p.31)

7.2.2 Retornos do Trabalho
Esta categoria refere-se às expectativas com relação ao retorno do trabalho, ou
seja, o que esperam obter do trabalho. Uma vez que se sentem insatisfeitos e com
dúvidas, investigar o que os desmotiva, o que seria importante receberem em troca para
minimizar as insatisfações e questionamentos com relação à carreira, é um aspecto
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fundamental para o objetivo desta investigação. Falas associadas à satisfação,
estabilidade e retorno financeiro foram os temas explorados nesta categoria.

7.2.1.1 Satisfação
Como os participantes se consideram insatisfeitos, o objetivo de explorar este
tema é investigar o que entendem como satisfação e o que está por trás de seus
questionamentos, o que acham que seria importante para ter mais satisfação.
Exemplos de falas:
Satisfação é trabalhar com o que eu gosto, que eu acredito, eu tenho essa
questão muito forte, de acreditar no que eu estou fazendo. Então, é uma
questão de valor, que o trabalho seja compatível com os meus valores, que
me satisfaça financeiramente não para ter uma vida de luxo, mas uma vida
que eu consiga pagar médico, que eu consiga me divertir, consiga sair com os
meus amigos, consiga viajar. Claro que se vier mais dinheiro e o luxo vier, é
uma consequência, mas não é minha prioridade. Você vê isso, eu acho que é
ser minimamente feliz, conseguindo respeitar a minha saúde e a minha vida,
assim, o meu ser, fazendo o que eu gosto. [...] eu associo com uma questão de
prazer, também. É que eu vejo nessas três figuras, aqui. Que eu acho que é
trabalhar com o que gosta, mas ao mesmo tempo... eu vejo esse cara aqui,
alpinista, acho que meio que... um pouco de... de vencer desafios, sua escala,
você sobe, você também sempre (inint) você encontra dificuldades, que eu
acho que é um pouco do que eu estou vivendo, mas que eu vejo uma coisa
positiva, no crescimento você, no caminho, você aprende muita coisa para
chegar lá em cima. (Vânia).
Quando eu conversei com a minha diretora que ela falou: “Aí, Débora, para
mim é ótimo sair daqui às 11h da noite, você tem que ver o que para você é
importante”. Eu falei: “Para mim é importante o equilíbrio, quero assim"...
(Débora).
Eu percebo algumas características no meu comportamento. Eh... eu começo
a ficar muito saturado, depois de um tempo que eu já aprendi muito. Mesmo
ganhando um salário relativamente bom. Então, eu começo a ficar meio
saturado disso daí. Quando o aprendizado já está em um patamar que eu
acho adequado, eu falo “Nossa!”. Eu começo a ficar inquieto. Isso acaba até
impactando um pouco na minha motivação para trabalhar, no trabalho em
si. Aí, eu tento controlar. Eu sempre entro no trabalho voando, assim. Com
uma vontade muito grande, depois as coisas dão uma acentuada, uma....
Acho que basicamente isso. Basicamente isso. Todo trabalho, você vai cair
numa rotina. Mesmo na 'empresa atual', você tem uma infinidade de coisas,
já começo a ver alguma linha de... de monotonia, nesse sentido. (Marcos).
Trabalhar para mim, é me autorreconstruir. Eu quero provar para mim que eu
estou sendo eficaz, que eu estou sendo útil. (Adriano).
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Aprendizado contínuo é um aspecto apontado pelos participantes como
fundamental para manter a motivação, desde o aprendizado técnico com as tarefas do
dia a dia até a exposição a situações novas, troca com os colegas. Além de aprendizado
contínuo, sentir-se útil e trabalhar um número de horas adequado são importantes para
manter a satisfação. Com relação à troca com os colegas, para que seja satisfatória, é
importante perceberem que seus colegas estão no mesmo “nível” de conhecimento,
formação e engajamento e que sejam reconhecidos pelos méritos e entregas de forma
diferenciada.

Perceber que não há um reconhecimento diferenciado (inclusive

financeiro) com respeito aos colegas que, em sua percepção, não contribuem da mesma
maneira é um aspecto que gera desmotivação. Esse ponto foi citado claramente por dois
participantes.
Me passaram uma advogada plena para eu coordenar, essa advogada ficava
lá em Brasília, foi superlegal o trabalho com ela, foi muito bom, porque ela foi
uma contratação errada, na verdade, ela não era pleno, ela era júnior, então
começou a cometer diversos erros e a gerente não tinha tempo de ficar
revisando o trabalho dela. Aí, quando eu passei a coordená-la, o trabalho dela
fluiu, ela amadureceu muito, então foi superlegal. Aí, em um determinado
momento ((acha graça)) eu descobri o salário, chegou para mim essa
informação, eu não fui nem atrás, eu fiquei sabendo o salário dela, era menos
de mil reais de diferença do meu. E assim, eu já estava lá há um ano me
ferrando, coordenando a menina, falei: “Gente, o que é que é isso – sabe? –
Que falta de organização”. E, assim, eu acho que eu tenho que ser reconhecida
pelo meu trabalho. (Débora).
Metade do faturamento lá eu que estou fazendo. Só que mesmo assim esse
dado, financeiramente para mim, não é viável. Para um cara novo, para um
cara que está estudando (como a maioria dos vendedores lá), dá para ele
pagar a faculdade, dá para ele pagar um carro, só que talvez, para o meu
estilo de vida ou para o meu histórico e as minhas dívidas e o caramba, isso
não está sendo o suficiente. E, por outro lado, eu vi que eu não vou fazer nada
mais do que isso lá, por mais que a empresa triplique o faturamento.
(Adriano).

Outro aspecto que coopera para a satisfação é a questão do equilíbrio do
trabalho com a vida pessoal: não trabalhar aos finais de semana, poder cuidar da saúde,
não ter que sair tarde do escritório todos os dias, por exemplo. Apesar de já terem feito
isso, trabalhar demais e descuidar de outros aspectos os quais consideram igualmente
importantes leva à insatisfação. Nos relatos, os participantes demonstraram que não se
incomodam em fazer certos sacrifícios, de vez em quando ou em momentos específicos,
todavia, a partir do momento em que isso vira rotina, os questionamentos surgem.
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Questionamentos comuns: será que quero ter a vida da minha chefe? É esta a vida que
eu quero ter? Será que estou no lugar certo? Será que todos os lugares são assim e esta
rotina de trabalhar 12 a 15 horas por dia é normal? A questão do equilíbrio é tão
presente nos relatos que há uma categoria temática para explorar esse assunto.
Hoje, eu só quero paz eu não quero mais ficar rico. Então, assim... eu não
quero ficar rico, mas eu quero viver bem, lógico, como todo mundo. Então, eu
não trocaria trabalhar de sábado e domingo por um fim de semana na praia,
novamente. (Adriano).

Também foi possível identificar nos relatos a importância de se identificar com o
negócio ou com o propósito das atividades nas quais estão envolvidos. Perceber o
impacto e como sua atuação impacta os resultados, as pessoas e sua carreira é
fundamental para manter a motivação. Quando não identificam o impacto de sua
contribuição ou quando o impacto do seu trabalho não está relacionado aos valores
pessoais e profissionais, as atividades ficam sem sentido, gerando desmotivação.

7.2.2.2 Estabilidade
Ter estabilidade é uma preocupação que todos manifestaram como essencial,
principalmente nesta etapa da vida na qual querem conquistar uma série de coisas.
Com 30 anos é assim: quem não tem carro quer comprar, quem tem quer
trocar, quem ainda não comprou um imóvel quer ter o seu, quem não casou
quer casar, quem já casou está pensando em ter filhos, se não virou gerente
quer virar... é muita coisa! (Adriano).
Ah, assim, estabilidade é.... que se eu ficar com.... se eu tocar casos
particulares, advogar, pode ser que alguns meses entrem clientes e outros
não. E aí, isso gera uma instabilidade assim, eu não posso contar com o
dinheiro no mês que vem, eu não posso contar com o trabalho no mês que
vem. Eu gosto de ser registrada, de ter o fundo de garantia ((acha graça))
aquele dinheirinho que está lá todo mês... Contar com aquilo, exatamente,
todos os meses, ter um determinado salário que está lá, então assim, isso me
dá um pouco de medo. Ah, aí, daqui a algum tempo eu quero ser mãe e eu
tenho licença-maternidade também. Ser autônoma é muito instável.
(Débora).

Por estabilidade, segundo os relatos, entende-se um emprego fixo que tenha
benefícios e um salário com o qual possam contar todos meses, para se planejarem.
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Aqueles que têm a possibilidade de atuar como autônomos (a psicóloga, a advogada e
o administrador) não veem como possibilidade fazê-lo hoje, porque temem a
instabilidade com relação ao fluxo financeiro. Três participantes estão pagando seus
imóveis próprios e um mora de aluguel e almeja comprar o seu apartamento.
Responsabilidades financeiras preocupam os participantes.

7.2.2.3 Retorno financeiro
Retorno financeiro é um fator extrínseco mensurável, porém, há um significado
pessoal atribuído ao dinheiro. Este tema investiga a visão e as expectativas dos
participantes no que concerne ao dinheiro e quanto acham suficiente para se
considerarem satisfeitos, neste momento de vida e carreira.
Ficar tranquila para uma vida de solteira, assim, tipo... então, salário 8 mil,
PLR de 30 mil por ano... vale refeição, de 25-27 reais, seguro saúde... tipo,
conseguia pagar minhas contas, ter uma vida legal, morava num
apartamento..., mas, claro, esse meu objetivo de vida, assim, “ah, vou casar,
ter filho”, não dá, você precisa de mais. Mas, o dinheiro sempre foi secundário.
O dinheiro nunca foi prioridade na minha vida. Mas, hoje em dia, claro, hoje
em dia a condição financeira da empresa do meu pai não é mais a mesma
coisa, eu também já tenho 30 anos, tenho que ter o meu dinheiro. Então,
assim, pesa. Daí, tem que pensar. (Vânia).
Então, têm muitos reflexos além do dinheiro, entendeu? Ah, você trabalha 12
horas por dia e ganha rios de dinheiro, é presidente de uma empresa, não sei
o que, mas e aí? É o que você quer para você, é.... eu estou começando a
pensar, tipo, onde eu quero estar – sabe? – Onde... em que lugar, que papel
que eu quero exercer, então assim, eu estou refletindo muito essas coisas,
sabe? Eu não sei se eu quero ser uma executiva também, às vezes eu quero,
às vezes eu não quero, enfim, eu quero ter o meu... eu quero ter o meu
dinheiro, eu quero ser independente, eu quero conquistar as coisas que eu
ainda tenho que conquistar, eu quero tudo isso, mas assim, eu quero ter
equilíbrio entendeu? E não sei onde que eu vou achar isso, porque eu ainda
não achei. ((acha graça)).
Não adianta você ganhar muito dinheiro e você não estar bem com você
mesma, você não estar em um ambiente que te agrada. (Débora).
Acho que as pessoas buscam um status que não faz sentido, a vida é muito
mais simples. Hoje eu estou ganhando em torno de 9mil, mas acho que o ideal
seria 13, 13-14. Mas, eu acho que no futuro... Não, eu não estou satisfeito.
Mas, acho que eu não fiz por merecer os 13 mil. Acho que essa minha
insatisfação com a curva de aprendizado, algumas vezes, eh... sempre que se
muda, óbvio que quando você muda, você tem um up, mas você tem uma
curva de aprendizado no novo emprego. Por isso que eu acho que é por conta
da minha curva, das escolhas que eu fiz, não necessariamente das empresas
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que eu trabalhei. O meu ideal seria 13 mil mas acho que 10 mil já é um salário
razoável para alguém que tem entre 28 e 33 anos. (Marcos).
Quero trabalhar para ganhar dinheiro mais uns 5 anos e depois ficar tranquilo.
Daqui a um tempo eu vou estar confortável financeiramente, é conforto no
sentido simples da palavra, tranquilidade, mental, hoje eu tenho que correr
para pagar coisas do passado, sabe? Eu não quero mais viver esse tipo de
coisa, eu não quero mais arriscar ((enfatizou)) esse tipo de coisa. Um casal
para estar tranquilo hoje precisa ganhar uns 15 mil. Uns 7 mil pra começar de
novo pra mim estava de bom tamanho. (Adriano).

Vânia e Débora deixam claro que dinheiro não é prioridade, de modo que um
bom salário não é o suficiente para se sentirem satisfeitas. Há uma ponderação com
relação à importância de ter seu próprio dinheiro, porém, querem ter o que pensam ser
suficiente para terem uma vida “legal” e trabalhar de uma forma sustentável: com uma
rotina de horário normal (8 horas por dia) e de forma que possam ter um equilíbrio com
a sua vida pessoal. Para ambas, um salário de aproximadamente R$ 8.000,00, com
benefícios, seria o suficiente agora, enquanto ainda não têm filhos.
Marcos acha que tem um bom salário (R$ 9,000,00), mas gostaria que fosse mais
alto. Pensa em trabalhar muito por aproximadamente mais uns cinco anos para se casar
e conseguir pagar o seu apartamento. Depois disso, quer diminuir um pouco o
ritmo/carga horária de trabalho, consciente de que possivelmente irá ganhar menos,
também. Quer constituir família e poder “curtir” bons momentos com esposa e filhos,
retomar seus hobbies como o surf e a música, e acha que, com a rotina que tem hoje,
não é possível conciliar.
Adriano tem uma situação um pouco diferente, pois, a despeito de sua
experiência anterior, como empresário, ele se inseriu no mercado há menos tempo.
Dinheiro, neste momento, é uma questão fundamental por conta de seus compromissos
financeiros (dívidas e parcela de seu apartamento). No momento, tem um salário fixo e
comissão sobre vendas, mas não está satisfeito, porque ainda não é o suficiente para
cobrir seus gastos. Gostaria de ter um salário fixo de R$ 7.000,00, aproximadamente,
além das comissões. Adriano ressaltou que, assim que sua situação financeira se
estabilizar, o retorno financeiro não estará em primeiro plano e poderá abrir mão de
ganhar um pouco mais, se tiver que trabalhar aos finais de semana, por exemplo.
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A partir dos relatos, parece que, na visão dos participantes, ou o profissional tem
equilíbrio com a vida pessoal ou tem um retorno financeiro maior: para ter um bom
retorno financeiro, é preciso se sacrificar no sentido de trabalhar muitas horas e abrir
mão de momentos de lazer. Nessa perspectiva, parece não haver a possibilidade de
conciliar trabalho e vida pessoal de forma saudável. O dinheiro é importante para
conquistar algumas coisas – todos citaram comprar um apartamento, por exemplo – e
alcançar certa estabilidade e tranquilidade. Ter o suficiente é ter um lugar para morar e
dinheiro para poder viajar e não passar nenhum tipo de necessidade. Nenhum deles
apresentou uma solução criativa para esta questão.

7.2.3 O trabalho ideal
Esta categoria tem como objetivo apontar aspectos surgidos nos relatos, com
relação ao que seria um trabalho ideal, na projeção dos participantes. Diante do relato
da insatisfação atual, a pesquisadora procurou investigar o que seria o trabalho ideal, o
que os participantes gostariam de ter. Dois temas se destacaram: ambiente de trabalho
e relações pessoais e rotina de trabalho/relação com o tempo. Dinheiro e salário não
foram citados nas descrições do que seria um trabalho ideal por nenhum participante.
7.2.3.1 Ambiente de trabalho e relações pessoais:
Aqui tem um outro cara no ambiente de trabalho (figura), mas bem despojado
e basicamente o que eu quero para o trabalho, uma coisa séria, mas que seja
despojada, que... que não implique uma seriedade desnecessária. (Marcos).
Seria um lugar assim, uma empresa com clima legal, com uma cultura legal.
Clima legal é onde as pessoas, assim, se dão bem, não tem briga, não tem
intriga, não tem fofoca, não tem – sei lá – um querendo puxar o tapete do
outro, entendeu? Uma cultura de... ah, as pessoas têm que ter equilíbrio, tem
que ter qualidade de vida, de repente fazer home-office uma vez por semana,
que você trabalha a mesma coisa, só que você trabalha de casa, você
consegue almoçar em casa, fazer algumas coisas durante o dia, entendeu? E
que mais? E o trabalho assim, sempre vai ter coisas legais e coisas chatas.
E aí, assim, no ideal, trabalhar com pessoas que eu tivesse afinidades, que eu
poderia almoçar, conversar sobre coisas particulares, sabe? Meu marido fala:
“Aí, Débora, você tem que separar, o trabalho serve para você tipo ir lá ganhar
dinheiro, e se divertir é com as pessoas que você gosta, que você ama, que
estão ao seu redor, não tem tipo ser feliz no trabalho”. Assim, ele consegue
trabalhar bem desse jeito, eu não consigo, entendeu? (Débora).
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Eu entrei numa fase, agora, de que é não achar... talvez o ideal não exista.
Simplesmente, você tem que fazer alguma coisa que te faça feliz naquele
momento... e se, de repente, naquele momento, passou o momento e não
tomar (decisão), por que não mudar e ir indo, não é? Mas, eu estava com essa
expectativa muito alta de achar... talvez hoje em dia a expectativa está
baixando e está entrando um pouco no que eu acho que é o mais lógico, que
é o meio termo. Eu gostava do ambiente que eu tinha na consultoria antes de
ir para a empresa, acho que o que me encantava mais era o ambiente de
trabalho. O clima, as pessoas, as amizades, era um ambiente muito agitado,
com muita coisa acontecendo. (Vânia).
Essa aqui (figura) me parece um time vencedor, eu escolhi essa foto não pela...
não por, aparentemente, aqui ser uma coisa relacionada à saúde, mas um
time vencedor, gostaria de ter uma foto assim, tipo, fiz parte dessa história.
(Adriano).

Apesar da convivência intensa no dia a dia, nem sempre as pessoas que
trabalham juntas criam vínculos. Na descrição do trabalho ideal e na escolha das figuras,
a questão de sentir-se parte de um grupo, ter uma equipe unida, fazer parte de um time
que faz um bom trabalho e ter este senso de pertencimento é muito importante. Um
ambiente “legal”, pelos relatos dos participantes, tem a ver com descontração,
informalidade, contribuição e boas relações. Troca entre os colegas e vínculo com as
pessoas foram aspectos considerados importantes para se ter um bom ambiente de
trabalho. Os participantes mostraram-se abertos para se relacionar e construir vínculos
de amizade no trabalho, sem a cisão, a diferenciação do papel profissional e pessoal ou
a hierarquia. Ao explicar esse ponto, os participantes deixaram claro que a seriedade é
importante, mas que é possível ser sério e divertido, de forma que uma coisa não exclui
a outra. No entendimento deles, o ambiente de trabalho pode ser descontraído e mais
leve, pelo menos a maior parte do tempo.
Ambiente dinâmico e variedade de tarefas e responsabilidades surgem
igualmente, nos relatos, como algo esperado por três participantes. Este dado surge nas
pesquisas sobre sentidos do trabalho.
No aspecto relacionamento, as duas mulheres frisaram não admirar a vida da
chefe direta. Existe admiração pelos seus conhecimentos, todavia, não têm vontade de
ter a mesma vida, o que criou certo distanciamento na relação. Débora comentou que
sua chefe tem um jargão que repete sempre e que a incomodava bastante: “Isso não é
executivo” – quando se referia a uma roupa ou a determinada postura. A chefe chamava
sua atenção, quando atendia o celular para falar com o marido ou com a mãe,
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ressaltando que parecia imaturo da parte dela ficar falando com a família no horário do
trabalho.
Embora tenham uma projeção do que seria ideal em termos de ambiente e
relacionamentos, à medida que estavam destacando aquilo de que gostariam, aparecem
nos relatos reflexões e questionamentos se o que querem realmente existe ou é possível
de ser alcançado. Os participantes reconhecem que nenhum trabalho será perfeito,
como uma espécie de desidealização e compreensão.

7.2.3.2 Jornada de Trabalho/Relação com o tempo
Este tema surgiu espontaneamente, já que não foi feita nenhuma pergunta
específica quanto à jornada de trabalho e a relação com o tempo. Ao comentarem sobre
o trabalho ideal, os participantes trouxeram elementos ligados ao que esperam e
querem da rotina de trabalho, e algumas falas têm como contraponto o que não querem
mais, para ilustrar o que seria ideal em termos de carga horária e jornada de trabalho.
Eu acho que é isso que eu quero, eu queria ter, assim, um horário flexível,
poder de repente, ah, uma sexta-feira que eu queira ir viajar, eu vou viajar.
Quando eu conversei com a minha diretora que ela falou: “Aí, Débora, para
mim é ótimo sair daqui às 11 horas da noite, você tem que ver o que para você
é importante”. (Débora).
A gente sempre correndo atrás do tempo, sempre tentando... sempre no
limite, alguma coisa vai explodir a qualquer momento. ”
“Eu gostaria de trabalhar 6 horas por dia, seria o ideal, e não 10, 12 horas
todos os dias. (Marcos).
E essa foto aqui me... me ilustra muito o que nossa sociedade tem passado,
né, que é um cara segurando uma bomba-relógio. ”
“Aqui eu vejo alguma coisa de... aqui eu acho que ele está representando tipo
um trabalho, parece que ele não tem hora para nada tal, isso nem me
incomoda tanto nesse sentido, mas, “tipo assim”, eu queria que o tempo me
respeitasse, então... e que eu respeitasse o tempo, então, “tipo assim”, eu vou
fazer isso até tal horas, regrado, não em excesso, entende? E eu não quero
que o tempo seja meu inimigo, tipo, hoje eu tenho um compromisso para
pagar, ele, por mínimo que seja, aquilo me atormenta, então, eu fico
pensando no tempo, eu não quero mais pensar no tempo, e isso me incomoda
também no sentido de "está cedo", "está tarde", eu não quero mais pensar
em tempo. É isso aí. (Adriano).
Acho que eram os dois (eu e a empresa). Acho que todas as empresas vão ter
cobranças, metas e tal, só que eu me afundava muito e acabava esquecendo
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muito da minha vida pessoal e ficava só no profissional. Isso aí, a gente como
psicóloga também pode ((acha graça)) analisar o porquê, mas era, assim.
Talvez uma fuga. Por que trabalhar, também, 15 horas e não comer, só tomar
café, ficar naquela vida infernal... com qual propósito? Não estava ficando
rica. Mas, ao mesmo tempo, me sentia produtiva, conhecia muita gente,
aprendia muita coisa. No momento que isso parou, para mim não fez mais
sentido, na balança... o meu corpo sentiu. Não tinha mais sentido. (Vânia).

Flexibilidade e autonomia para gerenciar o horário de trabalho é um aspecto que
aparece como muito desejável. Para falar da carga horária ideal e exemplificar o que
gostariam, os participantes assinalaram como estão ou estavam vivendo essa questão,
anteriormente, como uma referência negativa. Para todos eles, as exigências do mundo
do trabalho são muito altas quanto às horas de trabalho e dedicação. Jornadas de 10 a
15 horas por dia, todos os dias, trabalhar nos finais de semana culminaram em
problemas de saúde e reflexões. Nenhum deles, idealmente, quer trabalhar além das 8
horas previstas por dia e não gostariam de ter que trabalhar aos finais de semana.
Querem ter tempo para fazer outras coisas, além de trabalhar, e sentem que falta
tempo, que no tempo livre estão sempre cansados. Estes aspectos foram levantados em
outros estudos como aponta a revisão da literatura.
De alguma forma, os participantes sentem-se pressionados pelo tempo. Tanto o
tempo do dia a dia, por conta das longas jornadas de trabalho pré-estabelecidas pelas
empresas, quanto a passagem dos anos. Nos relatos, parece que existe “um tempo
certo” para determinadas conquistas ou realizações. Há um certo peso no “Já tenho 30
ou quase 30 anos, não tenho mais tempo a perder”. Pensam ser tarde para algumas
mudanças ou guinadas e, ao constatarem que as coisas não aconteceram como
imaginavam, se dão conta de que não têm mais 20 e poucos anos. Parece haver uma
ideia pré-concebida de que, aos 30, já deveriam estar estabilizados ou resolvidos
profissionalmente. Não sabem se é cedo ou tarde para fazer algumas mudanças, estudar
outra coisa ou fazer um intercâmbio, parecendo que as atitudes funcionam quase como
“uma última chance para dar certo”. Nenhum dos participantes apresentou dúvidas com
relação à sua formação profissional. Débora disse que, quando começou a se questionar
sobre o que queria, chegou a refletir sobre sua primeira escolha e se queria mesmo ser
advogada. Após pensar, reafirmou sua escolha pela profissão, mas precisa repensar as
formas e possibilidades de atuação, pois não quer ter uma jornada de trabalho
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“puxada”, como a que tinha nas empresas nas quais esteve, e a que vê de seus amigos
que trabalham em escritórios de advocacia.
7.2.4 Busca pelo equilíbrio e qualidade de vida
A falta de equilíbrio entre a vida pessoal e profissional e de qualidade de vida foi
uma queixa de todos os participantes. Todos gostariam de ter mais equilíbrio e
qualidade de vida. O intuito desta categoria é investigar o que entendem por esses
termos.
Qualidade de vida... acho que é o que eu não estava fazendo, na verdade.
Qualidade de vida é não trabalhar 15 horas por dia. Claro, se você gosta do
seu trabalho, faz sentido, tudo bem trabalhar muito de vez enquanto. Mas, é
conseguir conciliar o pessoal e o profissional, assim. Então, ah, ter um
relacionamento, namorar, curtir, ter tempo de viajar, tempo de programar
suas férias, ter planos secundários que não sejam só o trabalho. Parece
simples, mas quando você está lá, vivendo, não era, parecia muito longe da
minha realidade.
Mas, eu não sei, não vejo grandes exemplos ((acha graça)) de pessoas
realmente satisfeitas financeiramente “versus” qualidade de vida “versus”
faço o que eu gosto. A minha impressão é que sempre parece que faltam
alguns pilares. Ou tem muito dinheiro, mas também não tem tanta satisfação,
ou tem muito dinheiro, tem satisfação, mas também não tem qualidade de
vida, às vezes, pessoal, não tem tempo. É. Acho que não. Então, eu acho que
é uma questão de equilíbrio. (Vânia).
Quando eu conversei com a minha diretora que ela falou: “Aí, Débora, para
mim é ótimo sair daqui às 11 horas da noite, você tem que ver o que para você
é importante”. Eu falei: “Para mim é importante o equilíbrio, quero assim"...
E por isso eu comecei a me questionar de tudo, tipo “é isso o que eu quero
para a minha vida? O que é que eu quero para mim? O que é que eu quero
fazer daqui para a frente” – sabe? – “Qual é o estilo de vida que eu quero ter”.
E aí, por isso que eu comecei a pensar em tudo, sabe? Se eu quero empresa,
quero escritório ou não quero escritório, porque escritório também a maioria
é uma loucura. (Débora).
Eu acho que é tentar buscar um trabalho de seis horas, de 6 a 8, acho que não
seria nem menos nem mais que isso, ter tempo para fazer os 'hobbies'. Ir atrás
da felicidade verdadeira, aquela coisa toda... Andar de skate, surfar, tocar
violão, curtir a família, ter um filho e poder vivenciar o filho.
Quero trabalhar para ganhar dinheiro mais uns 5 anos e depois ficar tranquilo
para me dedicar a outras coisas. (Marcos).
Eu julgo qualidade de vida como uma tranquilidade, assim, eu não precisar
pensar se amanhã eu vou ter grana para isso ou não, eu poder fazer viagens
que eu gosto de fazer, ter uma segurança, por exemplo, eu ter um bom carro,
não porque eu quero aparecer, mas um carro seguro, um carro que não dê
problema, é eu morar com conforto, eu poder comprar algumas coisas, não
fúteis, mas uma roupa legal, eu poder viajar com a minha namorada, poder
fazer uma viagem para o exterior, me programando, sem precisar falar “'meu
Deus do céu!', onde que eu vou arrumar dinheiro para isso?”, como eu tenho
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vivido nesses últimos anos. Então, assim... saber que eu tenho aquela grana,
que eu posso fazer isso. (Adriano).

Débora e Vânia citaram diminuição da carga horária de trabalho como um
aspecto fundamental para se ter qualidade de vida e equilíbrio entre a vida pessoal e
profissional. Ambas mencionaram equilíbrio com outros papéis e atividades, além do
profissional, como condição para ter qualidade de vida.
Marcos e Adriano associaram qualidade de vida com estabilidade financeira.
Marcos disse que pretende trabalhar ainda no ritmo em que está (que acha acelerado),
de maneira a sentir-se mais tranquilo para diminuir e ter mais qualidade de vida. Isso
inclui pagar o seu apartamento. Adriano também aludiu à questão financeira para
definir qualidade de vida, para ter tranquilidade e poder fazer as coisas que tem
vontade.
Analisando os relatos, parece que para os participantes não existe um meio
termo entre retorno financeiro e qualidade de vida. Ou o profissional tem que focar para
receber dinheiro ou tem qualidade de vida. A fim de alcançar a tranquilidade, é preciso
fazer uma espécie de sacrifício, primeiro. Para ter o equilíbrio, precisam de dinheiro.
Existe uma limitação quanto a esse ponto de vista. Nenhum dos participantes trouxe
outras alternativas para conciliar retorno financeiro e qualidade de vida.
Os participantes, ademais, não têm um modelo de referência no trabalho. Os
chefes não aparecem como figuras de referência de sucesso, equilíbrio e qualidade de
vida.
Este tema remete igualmente aos questionamentos ligados ao estilo de vida que
querem ter, como exemplifica a fala de Débora.
Nesse aspecto de falta de tempo, busca por equilíbrio e qualidade de vida,
surgiram muitas falas relacionadas ao um sentido de família. Todos os participantes
escolheram figuras (mais de uma) que remetessem ao sentido de família... construir
uma família e aproveitá-la, ter tempo para curtir a família: isso aparece como um desejo
muito forte.
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Olhando aqui as que sim, para mim é muito claro nesse momento, que é
qualidade de vida, o que eu quero. Família. O pai, a criança... acho que a
questão de família, eu sempre quis ter família, mas de uns três anos para cá
eu comecei a pensar bem mais. É uma coisa que eu quero. Quero ter filho,
quero casar. (Vânia).

A fala de Débora ilustra a questão da conquista (compra do apartamento) e a
construção da família como coisas que deseja:
Aqui é uma coisa que também me pega (figura de prédios residenciais),
porque eu quero comprar um apartamento que eu ainda não tenho, a gente
ainda não tem o nosso apartamento. É uma coisa que está nos nossos planos.
Ainda precisamos ter esta conquista. A conquista que é o apartamento e
também ser mãe, são duas coisas que eu quero conquistar ainda, que eu
quero ter e ser. E, ah, essa daqui que é uma família em uma casa. (Débora).
Essa foto tem um pai com um filho na praia, ele ensinando o moleque a surfar,
e eu acho que uma das coisas mais legais é ensinar alguém alguma coisa é
ensinar a criança fazer uma coisa demais, se for seu filho ainda vai ficando
melhor, né, a fase vai melhorando. Então, para mim ilustra bastante essa...
essa sensação que eu tenho de ter filho, de ensinar, acho bem... bem gostoso.
(Marcos).
Aqui, a do Batman, na minha concepção, aqui é um pai divertindo os seus
filhos. Essa outra do pai aqui a mesma coisa, me parece um pai com uma
qualidade de vida bacana, com os filhos aqui, aparentemente de ser um
carrinho de gêmeos, mas a ideia é o bem-estar aqui da família, um
apartamento aparentemente bom, os filhos bem tratados, etc., e o cara com
um aspecto de jovem, ainda mais do que uma outra que eu vi aqui. (Adriano).

7.2.5 Pausa ou “parada obrigatória” para reflexão
Esta categoria, que tem como objetivo compreender e ampliar o conteúdo no
que diz respeito aos mobilizadores dos questionamentos e o que fez com que entrassem
em contato com questões e reflexões de carreira. Está dividida em dois temas:
desencadeadores dos questionamentos e quando o corpo e a alma falam.
7.2.5.1 Desencadeadores dos questionamentos de carreira
Os desencadeadores dos questionamentos surgiram espontaneamente nos
relatos ou foram provocados através de perguntas para entender o que fez os
participantes se darem conta de que algo não estava bom, de que havia uma insatisfação
que deu margem aos questionamentos de carreira.
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Desde que eu saí da construtora, eu saí com uma questão também médica...
estava com uma hipoglicemia... claro, no estilo de vida, de trabalhar quinze
horas por dia, não comer de três em três horas, comer mal... passei mal, e daí,
quando eu descobri que tinha essa questão da hipoglicemia. Então, para mim,
ficou muito claro, que precisava de mais qualidade de vida, o quanto que eu
não estava me cuidando. (Vânia).
Mas assim, chega um... comigo aconteceu e assim, chegou um momento que
eu tinha que parar e entrar em contato comigo mesma ((acha graça)) porque
eu estava surtando, enlouquecendo, sabe.... estresse. E assim, eu acho que eu
estava com depressão na verdade, porque assim, eu chorava muito, muito,
muito assim, muito, e uma tristeza absurda, entendeu? Então, assim, às vezes
eu não conseguia nem identificar porque eu estava triste, não tinha
acontecido nada e eu estava chorando, chorando, chorando, às vezes de final
de semana eu olhava para o meu marido e começava a chorar, entendeu? E
isso até janeiro eu tive isso, tipo, qualquer situação de estresse me levava em
um estresse muito absurdo. (Débora).
Finanças, curva de aprendizado (achar que já aprendeu tudo o que podia), não
ter “aval” do chefe para implementar as mudanças que queria. Eh... depois...
depois disso, me manter nos trabalhos, ((acha graça)) por incrível que pareça
foi difícil para mim, por conta dessa desmotivação que acontece assim, essa
queda de... não digo nem de produtividade, mas de uma... de um desejo de
procurar outras coisas, é muito grande, isso acaba impactando bastante, eu
acho. É uma inquietação, às vezes eu sei o que quero e às vezes, não. (Marcos).
Então, e o start foi a referência, a vida das pessoas andando e a minha
andando para trás. Eu tomar dimensão que eu estava perdendo cada vez mais
e eu vendo as pessoas ao meu redor, das minhas amizades, se desenvolvendo
e eu... não. Primeiro que eu estava me sentindo inútil, de eu perceber que o
vocabulário das pessoas tinha mudado, que as referências das pessoas tinham
mudado e eu estava naquela mesma vida. (Adriano).

Os principais motivos considerados os desencadeadores dos questionamentos
são: adoecimento físico ou mental, rotina e carga de trabalho (trabalhar muitas horas –
em média, 12 horas por dia), relacionamento com as pessoas, ambiente muito formal e
curva de aprendizado. Marcos e Adriano manifestaram a questão de descontentamento
com relação à parte financeira. Adriano comentou que a referência e o contato com
outras pessoas da mesma idade com quem conviveu trouxeram a sensação de estar
ficando para trás. Faria (2003) aponta que a emergência do si-mesmo e o ganho de
consciência para o ego dependem da interação e da realidade objetiva de
relacionamentos na qual este ego está inserido.
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7.2.5.2 Quando o corpo e a alma falam
Este tema foi desenvolvido a partir da identificação, nos relatos, de sinais de
adoecimento dos participantes em circunstâncias de maior estresse quanto ao trabalho
e à carreira. Os sintomas foram apontados como gatilhos importantes para que
pudessem refletir sobre suas atividades, rotina, dia a dia de trabalho e necessidade de
uma pausa ou diminuição no ritmo.
Eu acho que eu estava com depressão na verdade, porque, assim, eu chorava
muito, muito, muito assim, muito, e uma tristeza absurda, entendeu? Então,
assim, às vezes eu não conseguia nem identificar porque eu estava triste, não
tinha acontecido nada e eu estava chorando, chorando, chorando, às vezes de
final de semana eu olhava para o meu marido e começava a chorar. (Débora).
Meu estômago ficou horrível, tive uma crise muito ((enfatizou)) forte... tive
que parar no hospital, ficar tomando soro lá, não sei o quê, essas coisas. Já
tive várias crises e percebo claramente a relação com estresse. Acho que não
chega a ficar... não chega a ser depressivo, mas, eh... porque é tão impactante
esse sentimento, essa... esse sentimento não, mas esse... essa sensação que
eu tenho no estômago que é uma azia, muito mal, e é um mal-estar enorme
que a coisa não desenvolve, né, tem que já correr para o hospital para tomar
soro, senão não melhora. (Marcos).
Essa foto é um... não é uma pessoa, mas um corpo humano com um coração...
corpo humano transparente e o coração vermelho e aí, me lembra que eu
tenho que tomar muito cuidado com a minha saúde. (Marcos).
Eu tive dias de eu jurar que eu ia me matar, e tive dias que eu não queria olhar
na cara de ninguém. Mais do que depressão, eu acho que era uma fuga, talvez
depressão seja isso, não sei. Mas dentro de mim eu estava consciente do que
eu estava fazendo, eu tenho hoje para mim, aquele cara que não... não sabe
que ele está vivendo aquilo, mesmo pelo que eu leio hoje, através da empresa.
Então, têm vários sintomas de depressão que são muito superiores ao que a
gente pensa e muita gente tem depressão e não sabe... e convive
normalmente. Então, assim... eu achava que mais do que depressão, era um...
eu ter um momento para mim ali, eu só recebia telefonema de problema, e aí,
a sua família fala “Como é que você deixou isso acontecer? ”, e a sua
namorada fala “Como é que a gente vai casar? Agora que eu estou me
envolvendo, você foi fazer isso”, aí, eu pensava “meu Deus!”, o mundo
desabou em cima de mim.
“Tinha sintomas físicos também. Coração a mil, ânsia de vômito, fui para
hospital duas ou três vezes, falando “estou enfartando”. (Adriano).

Todos os participantes assinalaram terem vivido ou estarem vivendo algum
adoecimento físico ou mental, percebido através de sintomas e sinais muito claros que,
de alguma forma, relacionam com o trabalho. Dois participantes ficaram deprimidos,
dois tiveram gastrite e um teve hipoglicemia, além de um sério problema na coluna, com
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muita dor. Os sintomas são reconhecidos como sinais de que algo não está caminhando
bem e exigiram pausas. Vânia pediu desligamento da empresa e decidiu passar um
tempo na Austrália, a fim de repensar sua vida após as crises de hipoglicemia. Lá,
começou a sentir fortes dores na coluna e precisou voltar para o Brasil e fazer um
tratamento. Débora pediu demissão da empresa em que estava, mesmo sem ter uma
oportunidade em vista, porque realmente não estava aguentando mais ir para o
trabalho. Relatou estar se sentindo aliviada e que seus sintomas (crises de choro e
tristeza) melhoraram muito, após o desligamento. Marcos enfatizou ter crises de
gastrite frequentes, desde a faculdade, quando tinha de trabalhar e estudar, que
algumas vezes precisa ir para o hospital para melhorar. Relaciona essas crises
diretamente com períodos de maior estresse e faz um tratamento contínuo. Adriano
relatou ter passado por uma depressão, quando os negócios não estavam indo bem
(tinha uma loja de carros), submeteu-se a um tratamento e está se reerguendo. Todos
os participantes comentaram que o adoecimento os fez refletir de alguma maneira,
obrigando-os a entrar em contato com questões mais profundas sobre sentido e
significado, causa e finalidade de seus comportamentos.
“Quando irrompe a doença, o indivíduo defronta-se
de maneira abrupta com a realidade de que não é o
único senhor dentro de sua própria casa, o indivíduo
é obrigado a prestar atenção na psique, porque ela
se tornou real.” (ROTHENBERG, 2004)

Para Rothenberg (2004) a doença parece ser um dos principais eventos da vida para
elucidar o propósito de cada indivíduo. Ou seja, ela auxilia na tarefa pessoal de atribuir
significados às etapas e acontecimentos vivenciados. Os sintomas físicos podem criar
um ímpeto na pessoa para o trabalho interno e trazem consigo o ponto central para sua
cura. Os sintomas físicos apontam para a base arquetípica de funcionamento.

7.3

Análise das figuras recorrentes

Neste tópico serão destacadas as figuras escolhidas por pelo menos 3 participantes
tanto no aspecto do que desejam quanto do aspecto do que não desejam para suas
vidas.
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Das figuras escolhidas com relação ao que desejam, as seguintes figuras foram
escolhidas:
Prédio com apartamentos de alto-padrão (4)
Casal idoso (4)
Equipe de trabalho (4)
Homem ou mulher em momento de lazer (4)
Homem ou mulher com crianças (4)
Grupo meditando (3)
Das 10 figuras que poderiam escolher com relação ao que desejam para suas vidas, 6
são semelhantes.

Das 5 figuras que deveriam escolher e que representassem o que não desejam para suas
vidas, as seguintes foram as recorrentes:
Transporte público (3)
Casas na favela ou mal-assombradas (3)

7.4

Análise individual: questões de carreira na transição dos 30 anos

7.4.1 Vânia
ANÁLISE INDIVIDUAL - VÂNIA
Eu me formei em psicologia... pensando um pouquinho no que eu
queria fazer com a psicologia, sempre tive um lado muito clínico, (inint)
ser clínica. Quando eu saí da faculdade... pensando na minha
experiência... eu tive muita experiência também em hospitalar, e
criança e clínica era uma das coisas que me chamava a atenção, mas
quando eu saí da faculdade eu não tinha essa certeza toda, se era
mesmo clínica. Daí eu saí da faculdade, muito perdida aí, no que é que
eu ia focar, entrei em um aprimoramento que tinha a ver com a clínica.
Mas, eu não tinha certeza, então um momento mais ainda de dar
uma enrolada e ver se tinha... o que é que eu ia focar. Mas, daí eu
não me identifiquei tanto com o aprimoramento. E eu decidi morar
fora um tempo para me dar esse respiro aí, para pensar um
pouquinho mais. Daí eu fui para a Espanha. Fiquei na Espanha seis
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meses, só estudando espanhol e quando eu voltei tive que encarar de
novo a questão profissional. Enquanto eu estava esperando a luz vir,
fui trabalhar com meu pai. E daí eu falei, “por que não testar uma
coisa que é da minha família, ver se eu gosto, ou não?”. E daí eu
comecei a trabalhar, fui trabalhar na fábrica, eu queria realmente ir lá
onde a coisa acontecia. Então, eu fui na fábrica, fiquei um tempo na
fábrica, uns dois meses e depois eu fiquei mais um mês no escritório e
mais um mês em uma loja. Nesses meses que eu trabalhei com meu
pai, eu comecei a perceber muita coisa. Coisa que eu sabia que eu
gostava de negócios, de entender um pouquinho da estratégia, o que
ia acontecer, as tomadas de decisões. Mas, o que mais me atraíam
eram as pessoas, novamente, né, então... o que era da psicologia lá,
'pessoas', realmente voltou, chamou muita atenção, mas era
'pessoas' em um contexto de uma empresa. E daí eu comecei a
repensar se não era a clínica e sim o RH. Porque, quando eu
conversava com meu pai eu percebia que eu pensava no bem-estar
das pessoas, no clima, em como as pessoas estavam naquele
contexto, como podia ser mais aproveitado o tempo, por que é que
estava rodando tanta gente. Eu falei, “claramente o meu interesse é
com o RH”. Daí eu fui fazer um curso de seleção por competências –
eu não tinha a mínima ideia de como começar, então, eu falei, “ah,
eu vou fazer alguns cursinhos”. E nesse curso de seleção por
competências eu conheci a consultora e eu falei para ela, assim, “ó,
não sei como começar em RH, não tenho experiência, já sou formada
sempre pensei em clínica, mas quero começar, quero me arriscar no
RH”, ela falou “como (não tem experiência) é realmente complicado,
mas você pode vir, de repente vir trabalhar comigo, eu te ensino, sou
professora, mas eu não tenho como te pagar, eu tenho uma
consultoria pequena, eu faço só alguns cursos”. Eu falei “tudo bem,
vale o aprendizado”. Daí eu fiquei nessa consultoria acho que mais 2-3
meses, não me lembro exatamente. E foi bom porque ela começou a
me dar algumas vagas para trabalhar, me ensinou a fazer seleção por
competências. Eu podia participar de alguns cursos com ela, não
pagava e daí era uma forma dela me pagar. E eu realmente vi que eu
gostava de pessoas no contexto empresa e de repente jovens,
principalmente começou a vir jovens. Daí eu comecei a pensar um
pouquinho em mercado, saí da empresa do meu pai, que a
consultoria aqui ainda era uma questão muito júnior em termos de
RH e fui participar de uma dinâmica de grupo para uma vaga em uma
multinacional. Não deu certo, mas me indicaram para uma consultoria
de RH focada em seleção. Nesta consultoria fiquei quase três anos
fazendo seleção principalmente de jovens. Então, basicamente, vagas
de estágio. Lá eu realmente aprendi desde dinâmica de grupo, um
pouco de palestras em universidades, empresas 'juniores', e me
encantava bastante. Mas, acho que o que me encantava mais era o
ambiente de trabalho. O clima, as pessoas, as amizades, era um
ambiente muito agitado, com muita coisa acontecendo, que era o
oposto da clínica. Se for pensar... ah, esqueci. Quando me formei, eu
tentei durante algum tempo com a empresa do meu pai, atender em
clínica, também. Daí eu tive uns três pacientes indicados, enviados pela
clínica da faculdade, alugava a sala e atendia. Só que ao mesmo
tempo era muito satisfatório, mas ao mesmo tempo muito parado. E
aí, isso me enlouquecia. Não tenho como esperar o negócio agitar
financeiramente e até emocionalmente, como profissional, de
exercer, de ter uma rotina, de produzir. Então, eu falei “não”. Daí eu
deixei a clínica de lado e por isso eu comecei a me dedicar mais ao
RH. Daí fiquei na consultoria esses três anos fazendo vaga e a questão
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de processos e volumes me incomodava muito, ao mesmo tempo,
não me satisfazia profissionalmente. Mas, ao mesmo tempo aprendi
muita coisa. E daí surgiu a proposta de uma grande empresa para fazer
o outro lado. Que era ser o cliente e organizar, reorganizar o programa
de estágio trainee deles.
Eu percebia que já estava estranho, eu não estava curtindo a
consultoria, não me sentia valorizada como profissional. Era um
amor muito grande pelo trabalho, pelas pessoas, mas ao mesmo
tempo eu não me via crescendo profissionalmente. Não via apoio
para que isso acontecesse. E daí eu comecei a falar “preciso ir buscar
outra coisa”. Mas, eu não fui. E uma amiga minha, na verdade, ela
tinha ouvido, eu já tinha conversado com ela falando da minha ideia
de talvez sair e tal. Ela recebeu uma ligação de uma consultoria falando
sobre uma vaga para cuidar do programa de estágio e trainees, só que
ela não fazia isso. Daí ela me indicou. E aí, ela me indicou, me ligaram,
eu fui lá e deu tudo certo e daí saí. Recebi a proposta em dezembro.
Não, janeiro e fevereiro eu já comecei na empresa. Fiquei na empresa
três anos cuidando do programa de estágio e trainee deles. E a ideia
na era, na verdade, reestruturar o programa e fazer com que o negócio
de alguma maneira se unificasse e fluísse, porque eram doze negócios
diferentes, tinham três programas dentro da empresa acontecendo.
Daí, como como eu tinha bastante experiência com esse tipo de
programa, veio uma expectativa e veio uma liberdade muito grande
de “você pode fazer o que você quiser”, na questão de inovar, de
mudar, de trazer novas ideias. Então, isso foi muito legal. Pensando
no lado positivo e negativo do que aconteceu em três anos, cresci
muito profissionalmente, acho que muito mais do que na consultoria,
foi uma grande escola. Talvez a maturidade estava diferente, né.
Mas, eu vi o investimento da empresa em me manter lá e querer que
eu ficasse, tanto salarial, reconhecimento, de dar oportunidade, e
confiança. De confiança no meu trabalho e autonomia total.
P: Uhum. Você se sentia reconhecida?
R: Sim. Sim. Por um lado, é uma empresa enorme, né. Como toda
empresa grande, tem muitas regras e processos, mas acho que
também por ser brasileira, as coisas vêm daqui, criam-se aqui e não lá
de fora, eu achava isso muito interessante. Então, assim, conheci
muitos negócios diferentes, muitas pessoas, uma exposição absurda.
Acho que isso me fez amadurecer muito e foi muito difícil, porque você
tem que ter um jogo de cintura muito grande para lidar com RHs... nem
sempre fáceis e nem sempre especializados...
Daí três anos na empresa até que eu resolvi sair. Foi no final de 2013.
E daí decidi fazer um ano sabático aí, pensando no que eu ia fazer.
Porque eu estava vendo que a questão de processos seletivos já
estava me cansando um pouco naquele contexto e com pessoas,
infelizmente, que não me agregavam mais, e sim acho que me
sugavam muito mais... energia... e mesmo de comportamento. As
pessoas que não estão me agregando com pessoa, como profissional.
Eu acho que isso é uma coisa que para mim contava muito. E daí, aqui
estou eu, (inint) daí fiquei um ano na Nova Zelândia... sete meses na
Nova Zelândia... por questões de saúde, problema na coluna, tive que
voltar, também, para me reorganizar profissionalmente.
Mas mesmo durante este período, falando um pouco de profissão.
Vinha muito essa questão... até relatando, desde início vem, o que é
fácil para mim, o que eu quero fazer da minha vida, acho que tem um
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propósito, que talvez eu nunca consegui encontrar tão
verdadeiramente. E daí, lá, foram esses sete meses de pensar um
pouquinho, ver o que eu poderia fazer... até mesmo ser garçonete,
assim, é tipo uma questão de se testar um pouco, testar as
possibilidades, o que é o meu tamanho, qual é o meu caminho. Isso é
para mim levar uma vida simples... que eu tinha umas amigas que
andavam com cachorro, eram garçonetes... Ou pessoas que estavam
muitos anos, aí, estavam morando na Nova Zelândia, eu falava,
“gente, também, não é isso que eu quero”. É uma vida,
supostamente, que eu queria ter essa ambição, de simplesmente
levar o cachorro passear e ganhar os meus dólares, ali, pagar minhas
contas... sair com meu namorado, ser feliz, não sei o que... mas, uma
vida profissionalmente não densa, não interessante. Para ela era,
mas para mim não bastava. Então, isso foi um grande dilema,
quando eu estava lá, de falar, “é possível levar uma vida simples,
uma qualidade de vida alta, ganhando um dinheiro razoável”, mas
não era o que me satisfazia profissionalmente.
P: Do que você sentia falta?
R: De conteúdo. De densidades, de discussão, de aprofundamento, que
eu tenho, um pouco, acho que de mais, mas eu não sei ainda como
levar isso profissionalmente. Acho que a densidade, na época, ficou
muito na minha vida, o aspecto, “o que eu estou fazendo aqui? Por
quê?”. Mas, quando eu trabalhei, que seja, de garçonete, lá, três
meses, eu falei, “não é isso que eu quero”. Acho que o meu tamanho
é muito maior que isso, entendeu? Não me bastava. Então, por isso
não fazia sentindo. Para mim, era muito simples. Ou eu arranjava um
emprego legal, de aprofundamento, de ideia, de pessoas que me
ensinassem, parceiros de trabalho, pessoas competentes, ou para
mim não fazia sentido estar ali, por mais que a qualidade de vida
fosse muito alta. Eu, para mim, eu vejo quanto que o trabalho,
também, realmente é muito... faz um papel muito forte. Talvez,
tenha que fazer menos, não é? Como a gente estava falando, um
pouco do que uma... eu entrei numa fase, agora, de que é não achar...
talvez o ideal não exista. Simplesmente, você tem que fazer alguma
coisa que te faça feliz naquele momento... e se, de repente, naquele
momento, passou o momento e não tomar (decisão), por que não
mudar e ir indo, não é? Mas, eu estava com essa expectativa muito
alta de achar... talvez hoje em dia a expectativa está baixando e está
entrando um pouco no que eu acho que é o mais lógico, que é o meio
termo. Então, o que eu pensei muito lá, quer dizer, desde que eu saí
da empresa, eu saí com uma questão também médica... estava com
uma hipoglicemia... claro, no estilo de vida, de trabalhar quinze horas
por dia, não comer de três em três horas, comer mal... passei mal, e
daí, quando eu descobri que tinha essa questão da hipoglicemia.
Então, para mim, ficou muito claro, que qualidade de vida, quanto
que eu estava me cuidando, quanto que isso ia ter que fazer parte na
minha vida profissional, também. Então, eu acho que é uma questão
de equilíbrio. Lá, acho que o fato de eu escolher um país de primeiro
mundo, também, que o pessoal fala, “ah, é um Brasil melhorado”. E
é, você vê, assim, a qualidade de vida das pessoas, sai do trabalho,
vai pescar, vai curtir, o incentivo ao cuidado ao corpo é muito grande.
Aos esportes, não é? Então, isso me fez ficar muito atenta. Porque,
assim, como voltar para o Brasil, para uma realidade que não é a
realidade de lá, e manter uma qualidade de vida boa.
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P: O que é qualidade de vida para você? O que seria? Porque você
falou que lá você tinha alguns exemplos, de trabalhar menos horas,
passear com o cachorro...
R: Acho que é conseguir... acho que é pelo que eu não estava fazendo,
na verdade. Não é trabalhar 15 horas. Claro, se você gosta do seu
trabalho, faz sentido, tudo bem trabalhar muito de vez enquanto.
Mas, é conseguir conciliar o pessoal e o profissional, assim. Então, ah,
ter um relacionamento, namorar, curtir, ter tempo de viajar, tempo
de programar suas férias, ter planos secundários que não sejam só o
trabalho. Parece simples, mas quando você está lá, vivendo, não era,
parecia muito longe da minha realidade.
P: Mas tinha uma cobrança? O que era...
R: Acho que mais uma cobrança minha... Acho que eram os dois. Acho
que todas as empresas vão ter cobranças, metas e tal, só que eu me
afundava muito e acabava esquecendo muito da minha vida pessoal
e ficava só no profissional. Isso aí, a gente como psicóloga também
pode ((acha graça)) analisar o porquê, mas era, assim. Talvez uma
fuga. Por que trabalhar, também, 15 horas e não comer, só tomar
café, ficar naquela vida infernal... com qual propósito? Não estava
ficando rica. Mas, ao mesmo tempo, me sentia produtiva, conhecia
muita gente, aprendia muita coisa. No momento que isso parou, para
mim não fez mais sentido, na balança... o meu corpo sentiu. Não
tinha mais sentido.
P: Qual era mais ou menos a sua faixa salarial?
R: 8 mil.
P: Isso era OK para você? Você estava satisfeita?
R: Ficar tranquila para uma vida de solteira, assim, tipo... então, salário
8 mil, PLR de 30 mil por ano... vale refeição, de 25-27 reais, seguro
saúde... tipo, conseguia pagar minhas contas, ter uma vida legal,
morava num apartamento... mas, claro, esse meu objetivo de vida,
assim, “ah, vou casar, ter filho”, não dá, você precisa de mais. Mas, o
dinheiro sempre foi secundário.
P: Nas suas escolhas?
R: Sim. Sempre. Tinha até que me policiar bastante ((acha graça)) por
essa questão. No começo, na consultoria, eu podia trabalhar... no
começo, era tanta vontade e tal, que eu podia trabalhar de graça.
Talvez por um contexto de ter pais que sempre bancaram, eu tinha
uma condição financeira boa e que me dava essa liberdade de gastar...
eu sempre fui bastante responsável nessa questão. O dinheiro nunca
foi prioridade na minha vida. Mas, hoje em dia, claro, hoje em dia a
condição financeira da empresa do meu pai não é mais a mesma
coisa, eu também já tenho 30 anos, tenho que ter o meu dinheiro.
Então, assim, pesa. Daí, tem que pensar. “Ah, quero comprar um
apartamento”, hoje apartamentos é milhões ((acha graça)) então...
não... como fazer tudo isso, não é? Mas, não tenho... a grande
questão... eu também não tenho uma ambição de ser uma diretora,
CEO... nem que seja uma gerente. Lembro na empresa, meu chefe
falava, assim, “você não tem interesse de me substituir, e tal?”, eu
falava, “gente, eu não acho a mínima graça. Não sei o que você está
fazendo ((riso)) da sua loucura. Eu já estou na minha loucura, você
está na sua loucura vezes dez"... que eu via ali não me atraia. Sabe
que financeiramente, sim. Um diretor de uma empresa de grande
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porte ganha quase 50 mil reais por mês, PLR de milhões e tal. Mas, é
uma politicagem e você tem que... eu adoraria conseguir ter essa
calma, essa vontade de ser, simplesmente, não questionar.
P: Você conhece alguém que tem isso? Que você olha assim – desses
meios que você trabalhou, e tal – que você olha alguém que consegue
ter esse equilíbrio, essa qualidade de vida do jeito que você está
dizendo? Uma referência? ((silêncio))
R: ((silêncio)) 'Nossa!'... ((silêncio)) Não. Como... assim... eu vejo a
minha irmã... tem uma qualidade de vida OK, mas financeiramente
não é o financeiro que eu quero, por exemplo. Mas, é uma pessoa
que faz o que gosta, chegou no cargo de chefia na área dela, e o OK.
Mas, eu não sei, não vejo grandes exemplos (inint) ((acha graça))
realmente satisfeitas financeira 'versus' qualidade de vida 'versus'
faço o que eu gosto. A minha impressão é que sempre parece que
faltam alguns pilares. Ou tem muito dinheiro, mas também não tem
tanta satisfação, ou tem muito dinheiro, tem satisfação, mas
também não tem qualidade de vida, às vezes, pessoal, não tem
tempo. É. Acho que não.
P: Gostaria de fazer uma pergunta: O que é sucesso profissional para
você?
R: Ah, é fazer o que gosta. Com alma. Com facilidade. E não é nem
ser reconhecido, é se reconhecer, não? Não é o outro, é para si. E tal.
Acho que é bem simples, parece simples.
P: E para você, qual que é o sentido, o lugar do trabalho na sua vida
hoje? R: ((silêncio)) Eu acho... o sentido... que eu quero trabalhar hoje,
se eu for trabalhar, arranjar um trabalho agora, é trabalhar com o
que eu gosto, que eu acredito, eu tenho muito essa questão muito
forte, o de acreditar no que eu estou fazendo. Então, é uma questão
de valor, seja compatível com os meus valores, que me satisfaça
financeiramente não para ter uma vida de luxo, mas uma vida que
eu consiga pagar médico, que eu consiga me divertir, consiga sair
com os meus amigos, consiga viajar. Claro que se vier mais dinheiro
e o luxo vier, é uma consequência, mas não é minha prioridade. Você
vê isso, eu acho que é ser minimamente feliz, conseguindo respeitar
a minha saúde e a minha vida, assim, o meu ser... fazendo o que eu
gosto.

ESCOLHA DAS FIGURAS VÂNIA

R: ((riso)) Olhando aqui as que sim, para mim é muito claro nesse
momento, que é qualidade de vida, o que eu quero. Família.
P: (inint) Ao que estas figuras te remeteram?
R: Pai, a criança... acho que a questão de família, eu sempre quis ter
família, mas uns três anos para cá eu comecei a pensar bem mais que
é uma coisa que eu quero. Quero ter filho, quero casar. Aqui olhando
um pouco dos budinhas, aqui. A questão da religião entrou nesse ano
muito forte, que é a questão da fé, do saber que não só depende da
gente, que tem todo um coletivo, tem coisa além da gente. Mas,
também, do grupo, eu acho que... eu escolher uma religião, que vem a
questão do grupo muito forte, o grupo e o individual, acho que a força
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do grupo e do individual. E da paz. Talvez. Paz, muita paz. Se for pensar
no que eu pedi de Ano Novo, era paz interior. ((riso)) Calculei mais ou
menos. Mas, a questão de satisfação profissional, eu acho que
também é muito forte, que teve, talvez, nessas quatro imagens...
não, nessas cinco imagens, que é... eu vejo aqui uma paixão, se for
pensar o cara com o violino aqui, cuidando... cuidando com muito
carinho de uma coisa que ele sabe fazer, que ele gosta e que é a
questão do prazer. Eu associo com uma questão de prazer, também.
Talvez, especialista. Eu sinto que eu sou muito mais especialista, uma
tendência mais especialista do que uma coisa mais ampla,
entendendo de tudo um pouco. É que eu vejo nessas três figuras,
aqui. Que eu acho que é trabalhar com o que gosta, mas ao mesmo
tempo... eu vejo esse cara aqui, alpinista, acho que meio que... um
pouco de... de vencer desafios, sua escala, você sobe, você também
sempre (inint) você encontra dificuldades, que eu acho que é um
pouco do que eu estou vivendo, mas que eu vejo uma coisa positiva,
no crescimento você, no caminho, você aprende muita coisa para
chegar lá em cima.
P: Tipo, um trabalho que possibilite essa evolução?
R: É. Evolução. É questão de evolução. É muito forte. Eu sempre gostei
muito de me conhecer, assim. Então, a questão da terapia, que eu faço
há muitos anos, é uma coisa, quase uma coisa sagrada, também.
Porque se não for para quem fazer o que gosta, de se conhecer e de
fazer bem e de se cuidar, é um momento seu. Eu vejo que são pessoas
que têm momentos seus, de prazer, sozinhos ou em grupo que seja.
P: Aqui são pessoas sozinhas, nessas outras duas fotos são equipes,
assim, de individual, quando você coloca aí, numa classificação
relacionada à satisfação pessoal?
R: É. É engraçado porque eu tenho momentos muito sozinhos e
momentos com muita gente, também, que é exatamente isso. Então,
você está com o cara no meio da (floresta) com um computador,
alpinista no meio das montanhas, sozinha, cara com violino, que
aumenta muito eu, mas eu tenho momentos muito nós, que são essas
três fotos aqui, não? Dos budinhas, das pessoas, dos profissionais, e
aqui do coletivo dos... com capacete. Que pode ser até ser esse aqui.
Que são pessoas, pessoas em geral sempre me energizaram muito,
como novas ideias, novos pontos de vista, profundidade ou mesmo
risada, palhaçada. Eu acho que eu sempre fui muito apaixonada por
pessoas em geral, então foi por isso que eu escolhi a psicologia.
Pensando um pouquinho lá atrás, na escolha da faculdade. É, eu sou
uma pessoa que eu gosto muito de trabalhar em grupo. Talvez o meu
histórico também, falando em esportes, que a gente estava falando
antes, no meu passado também, na minha infância, na infância para a
adolescência eu sempre vivi envolvida com muito esporte. Então,
futebol feminino, vôlei, até tentei tênis, golfe, mas os esportes
individuais não me atraíam, sempre fui de equipe, de dança, de tocar,
de aprender.
P: Aqui são ambientes bem diferentes, não?
R: São.
P: Ali parece uma coisa de... é uma empresa de tecnologia, eu acho,
tal, e aqui são médicos, uma equipe mais séria...
R: É. É que eles me passam um pouco de senioridade, assim, no que
faz... de entender o que faz e fazer bem. E para o bem. O que é que
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da... da questão dos jovens aqui, é que eu, também... também me
atrai mais uma informalidade, esse aqui é o oposto. Mas, é o que eu
sei transitar, também, eu sei transitar bem forte em ambientes
diferentes. Que isso é uma coisa que sempre me marcou muito, vai do...
(inint). Então – sei lá – eu gostava muito de estar indo em chão de
fábrica, na fábrica do meu pai, ou na loja, que (inint) no produto,
entendendo o que o consumidor queria. Mas, ao mesmo tempo eu
sentava com os meus diretores na empresa. Então, era... é isso, é o
transitar. Então, você tem de diversas cabeças, diversos níveis.
P: Isso aqui também tem um pouco a ver com a informalidade? Que é
o cara com computador na mata?
R: Sim. Eu vejo ali um pouco de... um pouco de levar (leve) que faz,
não? Da natureza, de energia, de meditar com o sol, uma coisa mais
da nossa origem, não? Claro que a gente tem que... não é... você tem
que viver, sempre trabalhar e tal, mas também não deixar a parte da
origem ali, da terra, do sol, da energia junto. O corpo. E essa (figura)
aqui, da arvorezinha com as raízes, eu acho uma imagem superforte,
na verdade. Penso muita coisa, desde a época da psicologia para a
árvore, mas muito das raízes, acho que a gente tem uma base, de a
gente ter uma estrutura, de ter uma coisa mais consistente que
permite que seja ali fora, a parte das folhas que fiquem verdinhas
como está aqui. Que é um pouco do que você mostra para o mundo
e um pouco do que é que é lá dentro de você. Acho muito legal, que
é um pouco o que eu quero, o que eu sempre busquei. Então, tenho
uma estrutura, um pouco de origem, pensando em família, de onde
eu vim, para onde eu quero ir, com que força e com que sabedoria e
com que... talvez com até que em que mãos eu posso chegar,
entendeu? Como (inint) um pouco dessa raizinha aqui, desses galhos
aqui, que opções que eu tenho também de fruto. A árvore da vida.
P: Legal. Agora, as figuras relacionados ao que você não quer para
você.
R: A parte que eu não quero... infelizmente eu olho essa imagem de
trânsito aqui, de São Paulo, eu sempre fui muito apaixonada por São
Paulo, mas cada vez mais me assusta o trânsito e a violência e tudo
isso. Então, pensando um pouco ainda na qualidade de vida que eu
estava falando, eu acho que enquanto hoje em dia eu suporto isso,
porque eu fui criada aqui. Mas, os sete meses que eu fiquei fora me
ajudaram muito. Quando eu cheguei a me assustar. Então, a gente tem
uma visa de quem está de fora, quando chega aqui no Brasil, ou em
São Paulo e vê essa loucura, que a gente não percebe, que eu acho
que eu não percebia o que era a minha vida há um ano atrás. Era isso,
então era acordar supercedo, sair, pegar trânsito, entrar num
escritório, que é esses prédios pintados, fica lá dentro 15 horas, sai,
pega mais um trânsito, volta... é naquela loucura. Então, isso eu não
sei se vai ser possível evitar, mas eu gostaria. Mas (graças a Deus) eu
sempre gosto muito do agito, um pouco do caos. Acho que também o
cabelo em pé do tiozão, marcou muito a questão do cabelo em pé, acho
que é enlouquecido. Acho que essas... todas essas imagens aqui
remetem a isso, não? Ao... talvez ao estresse absoluto, ao pensar
muito, aparece muito a questão da indecisão, que é um pouco do que
eu estou vivendo agora, pensando um pouco em transição, e espero
não viver isso por muito mais tempo, e conseguir misturar todas
essas imagens. Eu acho que não vai deixar de existir, mas não ficar
só isso, ficar essas coisas também, que é o que eu estou tentando hoje
em dia, pensando um pouco em transição, colocar na minha vida,
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nesse tempo que eu estou 'between jobs', eu estou esperando. Então,
é voltar cuidar da minha saúde, voltar a entrar em contato com
pessoas que eu gosto, que me acrescentam, voltar a viajar, então
estar com pessoas de diferentes lugares, com diferentes
intensidades. Estar com o meu sobrinho, então a questão da família
mais forte, de lembrar da religião. Então, aquilo que eu estou
tentando colocar na minha vida de novo.
P: E estas figuras aqui de um homem segurando uma bomba relógio e
um quebra-cabeças?
R: É. Exatamente, o quebra-cabeças, não é? É aquela coisa, sempre vai
ter dúvidas e provavelmente vá, mas eu não quero que fique
predominante... nem o caos e nem a dúvida que é o que eu vivo
agora. Então, claro, a questão da pressão sempre vai existir. Se você
trabalhar numa empresa ou tiver metas ou essas coisas, mas que a
pressão não seja tão... que nem ele está carregando tudo nas costas,
seja uma coisa viável. Vivível, ((acha graça)) ((silêncio)) não é? Então,
é quebra-cabeças, caminhos, pressão, tudo isso, não. Não quero.

Vânia resolveu deixar seu emprego e tirar um ano sabático em outro país em busca
de qualidade de vida quando se deu conta que sua rotina era trabalhar de 12 a 15 horas
por dia e que estava tendo crises de hipoglicemia. Sua alimentação era irregular e não
estava conseguindo cuidar minimamente de sua saúde. Foi assim que decidiu ir para um
país reconhecido pela qualidade de vida das pessoas. Enquanto estava trabalhando
como garçonete e tinha tempo de ver as pessoas, sair para caminhar a tarde e ver que
as pessoas saiam com seus cachorros para passear deu-se conta que aquilo também não
era o que ela queria. Ela realmente estava em busca de mais qualidade de vida, mas
estava sentindo falta de conteúdo, profundidade e contribuição. Mal teve tempo de
processar tudo isso quando teve que voltar às pressas para o Brasil para fazer um
tratamento na coluna por conta de dores muito fortes. Durante o período que ficou sem
trabalhar, Vânia passou a refletir sobre aspectos de sua vida e em seu relato é possível
identificar quando ela se dá conta de que possivelmente estava em busca de um ideal
que não existe. Este aspecto aponta para um aspecto mais infantilizado da
personalidade de Vânia, de não querer abrir mão de algo em prol de outra coisa.
Gimenez (2009) descreve a polaridade morte para a realização de processos de escolha
e que para aprender a fazer escolhas, precisamos aprender a morrer simbolicamente e
que isso envolve um sacrifício. Ao desidealizar o trabalho ideal Vânia entra em contato
com outras possibilidades que não estava considerando anteriormente, como por
exemplo, o olhar par ao equilíbrio e o meio termo. Tanto enquanto estava vivendo em
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uma rotina intensa de trabalho quanto enquanto estava vivenciando o que entendia por
qualidade de vida, Vânia foi surpreendida pelo seu corpo. O princípio da auto regulação
e da totalidade estavam trabalhando, de alguma forma, a seu favor. Ao reconhecer e
entrar em contato estes aspectos, Vânia pode trabalhar pode ampliar sua consciência,
aprender e continuar no seu caminho de auto realização. Em suas escolhas das figuras,
manifestam-se a procura de uma família e a evolução espiritual, aspectos ligados ao
feminino que podem estar inconscientes.

7.4.2 Debora
R: Era assim: eu estava trabalhando em uma multinacional Espanhola.
E assim, era um caos assim, eu trabalhava 12 horas por dia,... entrei
como advogada 'senior' lá na e aí... assim... eu não podia ser eu em
momento nenhum. A minha chefe ela era... assim... eu me dava bem
com ela, a gente almoçava sempre juntas, mas um dia, em uma
sexta-feira eu fui com uma botinha, por exemplo, uma botinha sem
salto, ela olhou, “Fê, isso não é nada executivo, eu acho que você não
deveria vir com esse tipo de roupa trabalhar". Sabe, o que importa é
o tipo de profissional que eu sou, não a roupa que eu visto, é óbvio
que eu não vou de minissaia trabalhar, mas se eu vou com uma
botinha sem salto não tem problema nenhum – sabe? – enfim. E aí,
assim, tiveram várias questões lá na empresa que começaram a me
pegar muito, eu... o meu trabalho...
P: Você trabalhou lá quanto tempo?
R: Eu fiquei lá um ano e meio. O meu trabalho era muito reconhecido
assim, eu conquistei muitas coisas para a empresa, então eu ganhei
um espaço muito grande lá dentro, todo mundo sabia quem eu era,
o presidente sabia quem eu era, então eles me envolviam em
negócios complexos. Quando eu entrei lá, a equipe não estava
estruturada, eu era a única advogada, dois advogados, um ficou três
meses, outro seis meses e eu era a única. Então, eu fiquei dois meses
sozinha, daí contrataram dois em São Paulo, depois mais dois meses
contrataram dois em Brasília, aí, uma de São Paulo... ou seja, nesse
tempo tinham pessoas que conheciam menos e eu que fazia tudo. Aí,
uma de São Paulo pediu demissão, depois de três meses, eu assumi
tudo o que ela fazia e isso tudo foi me dando um reconhecimento legal
lá na empresa, mas ao mesmo tempo, eu trabalhava que nem uma
louca, eu cheguei a fazer bate volta para Recife, meu, fui e voltei no
mesmo dia para Recife, superpuxado, viajava toda semana. Viajei o
Brasil inteiro assim, para Fortaleza, fui para Recife, para Brasília eu ia
quase toda semana, Rio de Janeiro, Vitória, enfim. E ao mesmo
tempo... assim... foi superlegal que eu ganhei muito espaço, mas
chegou um momento que eu também queria um reconhecimento
financeiro e isso não aconteceu, em um ano e meio, entendeu? Mas,
não foi só isso, assim, que me pegou, sabe? Porque assim, hoje se me
fizesse uma proposta para – sei lá – ganhar 100 mil reais nesta
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empresa eu não iria nem por um milhão, sabe? ((riso)) Tipo, não é só
questão financeira. E o que acabou acontecendo? Eu comecei a me
questionar se era isso que eu queria. Elas (as chefes) estavam com
mil projetos para mim Aí, a diretora falou, “ai Débora, no próximo
ano você vai para Espanha”. Comecei a me questionar se eu queria
isso, eu quero ir para a Espanha ficar lá duas semanas com um monte
de espanhol participando de mil eventos ou... isso é importante para
mim ou não, sabe? E não é, não é isso que eu quero para minha vida,
entendeu?
A empresa está presente em muitos países, é superforte. Mas, assim,
a hora que você vê é muito desorganizado lá dentro, a cultura
espanhola é muito difícil de lidar, eles são muito grossos, eles falam
palavrão no meio da reunião. Sabe? Então, assim, são várias coisas
que você fala, “meu, eu quero isso para mim? Eu quero continuar
aqui? ”. Eu comecei a me questionar de tudo, se eu queria isso para
minha vida, se eu queria Direito mesmo para a minha vida ou, não.
Porque aí, eu comecei a falar... assim... eu tenho várias amigas que
trabalharam em escritórios, trabalham até, em escritórios grandes e
que também trabalham 12 horas por dia, chegam a virar a noite, eu
não quero trabalhar em escritório. Empresas também, a maioria têm
esse ritmo meio enlouquecedor. Aí, eu comecei a pensar, assim, eu
cheguei em um momento que eu falei, “eu não quero mais”.
... e assim, eu estava tão desgastada que eu falei, “eu não consigo nem
procurar outra coisa, eu não sei o que eu quero, eu quero sair dessa
empresa e depois eu vou pensar o que eu quero para a minha vida”,
porque eu não conseguia me organizar para ver o que eu queria fazer.
Aí, assim, eu me sentia... em alguns momentos eu me sentia
insegura, em alguns momentos eu sentia que eu estava, assim, sendo
uma pessoa que eu não sou e isso me pegava muito, eu não tinha
uma pessoa para conversar, “ah, o que você fez no final de semana,
não sei o quê”, para almoçar, conversar de coisas pessoais, assim.
Então, tudo isso começou... e sempre viajando toda semana. E aí, eu
viajava, entrava em reunião, assim, que eu chegava no lugar saía
20:00-21:00, chegava no quarto de hotel falava, “meu, não é minha
casa”, eu queria estar na minha casa – sabe? – queria ter tempo para
fazer as coisas que eu gosto, eu não tinha tempo para fazer nada,
nada. Final de semana eu chegava, eu não tinha vontade de fazer
nada, tipo, ah, casei há dois anos e meio, eu não tinha vontade de
fazer um almoço em casa, só tinha vontade de sair para comer para
não gastar tempo fazendo nada e beber ((risos)) eram as coisas que
eu fazia. Então, você começa a pensar, “meu, que vida é essa que eu
tenho”.
P: Aconteceu alguma coisa, ou foi se acumulando?
R: Foi acumulando.Assim, aconteceram muitas coisas na verdade, mas
eu já tinha ensaiado sair de lá antes, aí, eu falei, “não, vou esperar,
vou... as coisas vão"... eu já tinha conversado antes, e aí, quando eu
conversei com as minhas chefes eu falei, “olha, eu, não... para mim
está sendo supercomplicada essa questão de viagens, eu não tenho
tempo para fazer nada” Disse que eu não tinha qualidade de vida
nenhuma, que eu chegava supertarde em casa e também falei da
questão do reconhecimento. Daí elas falaram, “Debora, você é nosso
braço direito, a gente tem vários projetos para você aqui, quanto à
questão do horário você tem que se policiar”. Aí, elas falaram, “para a
gente"... a diretora falando, “para mim, é melhor eu ficar aqui do que
eu ficar na minha casa, eu gosto mais de trabalhar, então sair 23:00
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daqui está ótimo, não é uma coisa ruim, você tem que ver o que para
você é mais importante, não sei o quê”. E assim, foi uma conversa
legal, sabe? Só que depois que volta todo ritmo, meu, não dá para eu
sair às 18:00, porque o ritmo da empresa é enlouquecedor. Lá as
coisas aconteciam no final da tarde, à noite, então assim, as decisões
eram tomadas, e eu interagia muito com os diretores executivos,
entendeu? Então, assim, as decisões, os comitês aconteciam no final
da tarde a noite. Então, meio que você estava envolvida no negócio
acabava ficando. Depois dessa conversa me passaram uma advogado
pleno para eu coordenador, essa advogada ficava lá em outro Estado,
foi superlegal o trabalho com ela, foi muito bom, porque ela foi uma
contratação errada ela, na verdade, ela não era pleno, ela era júnior,
então ela começou a cometer diversos erros e a gerente não tinha
tempo de ficar revisando o trabalho dela. Aí, quando eu passei a
coordená-la, o trabalho dela fluiu, ela amadureceu muito, não sei o
quê, então foi superlegal. Aí, em um determinado momento ((acha
graça)) eu descobri o salário, chegou para mim essa informação, eu
não fui nem atrás, eu fiquei sabendo o salário dela, era menos de mil
reais de diferença do meu. E assim, eu já estava lá há um ano me
ferrando, coordenando a menina, falei, “gente, o que é que é isso –
sabe? – que falta de organização”. E assim, eu acho que eu tenho que
ser reconhecida pelo meu trabalho, eu, não... eu não ia chegar e falar,
“olha, eu quero um aumento porque o salário dela é 7 e o meu é 'X'”,
tipo – sabe? – eu não ia falar isso. Mas, eu pedi um reconhecimento
e falaram que ia vir, que ia vir, que ia vir.
P: Financeiro?
R: Financeiro, exatamente.
P: Porque de elogio e tal, à disposição você tinha, não é?
R: Tinha, eu tinha um espaço muito bom lá dentro, sabe? E isso que
acabou me segurando um ano e meio. Porque assim, eu não
gostava... não é que eu não gostava do que eu fazia, eu gostava do
que eu fazia, assim, quando eu conquistava as coisas eu ficava
superfeliz, quando conquistava, quando a gente ganhava uma
licitação que eu tinha trabalhado eu ficava superanimada, superfeliz.
Mas, o que me pegou acho que foi essa questão de eu não poder ser
eu em nenhum momento do tempo. Íamos almoçar para ficar
conversando de trabalho, tipo, pô, eu queria – sei lá – ir em qualquer
restaurante (elas gostavam de ir em restaurantes caros), em qualquer
lugar e conversar sobre a minha vida, sobre o final de semana, uma
hora do dia, óbvio que eu não vou fazer isso o dia inteiro. Óbvio que eu
sou advogada que eu tenho que passar uma imagem, uma postura,
mas não adianta eu ser uma pessoa que eu não sou 100 por cento do
tempo. E aí, assim, eu comecei a me questionar de tudo, o que eu quero
para mim, o que eu quero para minha vida, o que é que é importante
para mim, será que eu quero direito, será que eu não quero direito.
P: O questionamento chegou até na escolha profissional, não é?
R: Até na escolha profissional porque eu comecei a pensar, “por que é
que eu fiz direito?”, porque assim, eu lá atrás, assim, meu pai é
advogado, e aí, desde que eu comecei por gente, “ai, minha filha vai
ser advogada, minha filha vai ser advogada, minha filha vai ser
advogada”. Assim, eu gostava de ir no escritório com o meu pai, eu
ia, eu queria que ele me levasse em audiências. E aí, eu fui, eu com
17-18 anos, eu, não... eu não lembro de eu ter pensado, “ai, eu quero
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ser advogada”, foi uma coisa que assim, foi indo, foi indo, foi indo e
na faculdade eu gostei bastante, eu gosto de direito.
P: Você nem teve um dilema assim, você já sabia que você ia ser?
R: Eu já sabia que eu ia ser, exatamente. Aí, eu comecei a pensar se
tipo, eu não fiz uma escolha. Entendeu? E assim, se eu não fiz essa
escolha lá atrás, talvez seja muito difícil de fazer agora. Mas, assim,
essa parte do Direito eu já superei. Faz um mês que eu saí da empresa,
trabalhei janeiro inteiro, agora fevereiro que eu estou sem trabalhar.
E aí, essa questão do Direito que me veio na cabeça assim, eu acho que
apesar de eu não ter parado para pensar o que eu queria, eu não me
vejo fazendo outra coisa, eu gosto do direito, de estudar. Agora eu
estou... hoje eu tenho uma reunião com dois clientes particulares, aí,
eu fui estudar o que a gente vai conversar na reunião e assim, eu estou
superanimada para isso, então eu acho que a minha questão não é
muito da minha escolha profissional, é do mundo corporativo ((acha
graça)) que é supercomplicado. Aí, assim, até... ah, eu trabalhei em
outro lugar também, que é uma empresa de grande porte brasileira,
trabalhei nesta multinacional espanhola e os dois lugares eram
enlouquecedores. Mas, até assim, eu estou trabalhando, estou
advogando de casa, estou pegando esses casos, tenho essa reunião.
P: Não é uma questão talvez com o direito.
R: É uma questão com o mundo corporativo. E é, ao mesmo tempo,
em paralelo eu estou procurando também uma empresa, porque
acho que ainda não é um momento de eu ficar só com esses casos
particulares, porque é muito instável isso, assim, um momento você
pode ter vários clientes, mas no mês seguinte você pode não ter
nenhum. E eu queria conquistar umas coisas, não sei o quê. Então,
acho que ainda não é o momento para fazer isso, eu vou continuar
fazendo isso, mas eu quero procurar uma empresa que eu goste,
porque assim, eu fiz entrevista em três empresas depois que eu saí.
Cheguei a passar em um processo de uma multinacional canadense,
mas não aceitei porque parecia que eu estava na empresa que tinha
acabado de pedir demissão. Se eu for para uma empresa é para uma
empresa que eu realmente goste, entendeu? Que eu goste da cultura,
que eu goste das atividades. É óbvio que questões todo trabalho vai
ter, assim, trabalho 100 por cento perfeito não existe, não sei o que.
Mas, eu quero fazer alguma coisa que eu goste e em alguma empresa
que tenha uma cultura que eu goste. Aí, eu fiz uma entrevista em uma
empresa de médio porte, aí, lá eu já gostei mais. Tanto a entrevista
com o cara do RH quanto com o diretor foi muito legal, assim. Eu
conversando com o diretor aí, ele falando um pouco da cultura da
empresa e assim, o CEO da empresa não vai ter que estar de gravata,
é um ambiente mais informal, porque lá, na multinacional espanhola,
o presidente ia de terno e gravata todos os dias, se você não tivesse de
salto em uma sexta-feira você não era uma boa profissional, que nem
aconteceu comigo assim, sabe? ((acha graça)) Coisas meio absurdas.
"Isso não é executivo". ((acha graça)). Não é executivo ((risos)) ai
gente, cada uma. E assim, às vezes eu não ia de mochila, quer dizer, eu
não me lembro antes, mas os meninos iam de mochila com notebook,
no começo eu até ia de mochila também, aí, falaram que ir de mochila
não era executivo, que tinha que levar o notebook na pastinha. Meu,
hoje em dia todo mundo usa mochila para notebook, sabe? Aí, assim,
são umas coisas que poxa, questiona o profissional se o trabalho dele
está sendo bem feito? Ele está atendendo bem as áreas externas?
Essas questões, assim, eu acho muito – sei lá – superficiais,

89

muitosupérfluas para... óbvio que tem que seguir um 'dressing code', é
óbvio que assim, ninguém vai trabalhar de minissaia, de decote, mas
precisa questionar isso? Uma profissional que está sendo superreconhecida, isso vai desmotivar absurdamente. Desnecessariamente,
entendeu? Tipo, eu saí de lá tipo chorando, não acredito que eu tive
que ouvir isso, com 30 anos de idade, sendo super-reconhecida, o
meu trabalho sendo super-reconhecido, ouvir que ir de botinha não
é executivo? Ai... sabe? Então, assim, coisas que vão desmotivando,
vão desgastando, entendeu?
E, assim, uma coisa que eu gostei da entrevista que fiz foi que a
empresa tem banco de horas, que possibilita uma flexibilidade maior.
Assim, na empresa que eu estava, o celular da empresa começava a
tocar às 08:00 e às vezes tocava – sei lá – às 22:00 entendeu? De
pessoas internas, clientes internos querendo tirar dúvidas, esclarecer
dúvidas, se você não olhasse seu e-mail aos finais de semana,
'nossa!', ia explodir uma bomba. Eu evitava ao máximo falar com a
minha família, mas às vezes a minha mãe me liga, minha avó me liga,
uma vez ou outra. Aí, uma vez a minha chefe falou que eu passava
uma imagem de imatura, uma imagem imatura porque eu falava
com a minha família no ambiente de trabalho, tipo era uma sala...
Assim, eu falava uma vez ou outra e aí... e assim, o extremamente
necessário naquele momento, não é que eu ficava batendo papo,
entendeu? Eu já ficava lá 12 horas, se eu não falasse... não é que eu
ficava conversando. Enfim, umas coisas que poxa, não posso falar
com uma pessoa da minha família, entendeu? Às vezes o meu marido
me ligava e eu atendia, “oi, lindo”, tipo 'oi lindo', não é que eu tenho
que falar, “oi, fulano, não sei o quê". Sabe? Passar uma imagem
imatura, eu atendia minha mãe, “oi, mã, oi mami, não sei o quê”. Isso
era imaturo? Então, assim, várias coisinhas começaram a me pegar,
assim, e bateram em mim de uma forma muito forte assim, muito
forte ((enfatizou)) porque começou a mexer com muita coisa assim,
sabe? Ao mesmo tempo meu casamento estava, tipo, foi... assim... a
gente só brigava porque eu chegava em casa eu chegava
superestressada, eu só falava de trabalho, eu só falava dos
problemas. Começou a mexer bastante com o casamento também,
eu viajando para caramba, ficando fora, final de semana não queria
fazer nada. Então, assim, eu comecei a me questionar de muita coisa,
até do meu casamento, se eu queria mesmo o meu casamento, se
eu... assim... e aí, agora, eu estou bem melhor, chegou uma época
que assim, eu só chorava, eu saía de lá eu chorava. Final de semana
continuava chorando. Sabe? Tipo, e era uma tristeza que eu não
entendia de onde vinha ((acha graça))
P: Melhorou depois que você pediu demissão?
R: Melhorou.
P: Você está melhor?
R: Estou, estou bem melhor. Assim, eu não conseguia dormir.
P: Você chegou a ficar doente fisicamente, ou não?
R: Não.Era só estresse, assim. E assim, eu acho que eu estava com
depressão na verdade, porque assim, eu chorava muito, muito, muito
assim, muito, e uma tristeza absurda, entendeu? Então, assim, às vezes
eu não conseguia nem identificar porque eu estava triste, não tinha
acontecido nada e eu estava chorando, chorando, chorando, às vezes
de final de semana eu olhava para o meu marido e começava a chorar,
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entendeu? E isso até janeiro eu tive isso, tipo, qualquer situação de
estresse me levava em um estresse muito absurdo, assim.
R: Desproporcional, exatamente, exatamente. E por isso eu comecei a
me questionar de tudo, tipo, “é isso o que eu quero para a minha vida?
O que é que eu quero para mim? O que é que eu quero fazer daqui para
a frente” – sabe? – “qual que é o estilo de vida que eu quero ter”. E aí,
por isso que eu comecei a pensar em tudo, sabe? Se eu quero empresa,
quero escritório ou não quero escritório, porque escritório também a
maioria é uma loucura.
P: quando você saiu da empresa de tecnologia anterior para ir para a
multinacional espanhola qual foi o motivo?
R: ... eu queria aumentar o meu salário e eu aumentei 40 por cento,
entendeu?
P: Você comentou, algumas coisas que ficaram na minha cabeça. Você
trabalhava em multinacional, uma cultura executiva e tal, você tinha
um salário que você falou, “puxa, pela exposição e responsabilidade
que eu tinha eu achava que eu comecei a merecer mais”.
R: Não, eu achava que era OK o meu salário, mas depois de um tempo,
como eu conquistei um espaço muito grande lá dentro e um
reconhecimento eu achava que não acompanhou, entendeu?Eu acho
assim, depois de um tempo o meu espaço lá dentro minha condição
era essa e meu salário era esse, entendeu? Então, isso acabou me
pegando. Tanto é que assim, eu fiquei um ano e meio e não tive
reconhecimento financeiro, aí, quando eu saí falaram que eu ia virar
coordenadora em maio, que eu já estava... e assim, a partir do
momento também que eu comecei a coordenar a advogada que estava
dando supercerto, poxa, eu já estava exercendo a função, eu achava
que eu tinha que ter também um salário de uma coordenadora.
Entendeu? Então, eu acho que não acompanhou. Quando eu entrei
estava OK o meu salário, mas aí, depois de um momento que você
começa a conquistar algumas coisas, eu estava conquistando um
espaço, estava... aí, você começa a ouvir algumas coisas, poxa o
diretor que eu atendia ele já tinha ido... ele comentou comigo que ele
falou para... para a minha chefe que eu tinha que ter uma promoção.
Aí, um dia comentou que a assistente administrativa ganhava 'X',
ganhava – sei lá – 2 mil reais a menos do que eu. Poxa, eu tinha uma
responsabilidade bem grande lá e ganhava 2 mil reais a menos, aí,
depois a outra que eu coordenava ganhava mil reais a menos. Então,
assim, foi tudo isso que... que foi desenrolando...
P: Agora você está mais tranquila você falou, mas querendo voltar a
trabalhar...
R: Eu estou tranquila para poder achar o que eu quero, assim, sabe.
Alguma coisa que faça sentido, que eu goste realmente. Tipo, é óbvio,
dá uma insegurança do que vai ser, assim, eu não quero ficar sem
trabalhar muito tempo, porque pô, eu também preciso de dinheiro
((acha graça))

P: Você falou em algum momento para mim de estabilidade, você
falou, “'putz', até legal essa parte de ficar conduzindo alguns casos e
tal, particulares, mas não tem estabilidade”. O que é estabilidade para
você?
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R: Ah, assim, estabilidade é... é uma questão, assim, que se eu ficar
com... se eu tocar isso em casos particulares, advogar, pode ser que
venham uns dias, entrem... alguns meses entrem clientes e outros não,
E aí, isso gera uma instabilidade assim, eu não posso contar com o
dinheiro no mês que vem, eu não posso contar com o trabalho no mês
que vem. E aí, assim, eu não sou uma pessoa muito... tipo eu não
consigo guardar muito dinheiro, entendeu? Eu gosto de ter, de ser
registrada, de ter o fundo de garantia ((acha graça)) aquele
dinheirinho que está lá todo mês... Contar com aquilo, todos os meses
tem um determinado salário que está lá,– ah, aí, daqui algum tempo
eu quero ser mãe e eu tenho licença-maternidade também, é muito
instável, têm pessoas que conseguem trabalhar bem com isso, mas....
passa tudo na minha cabeça sabe ((acha graça)) tipo, hoje eu tenho o
apoio dele (marido), tenho o apoio dos meus pais, mas eu não sei o dia
de amanhã.
P: O que é sucesso profissional para você hoje?
R: Hoje, sucesso profissional para mim é eu trabalhar e fazer o que eu
gosto e ter qualidade de vida. Isso, assim, é sucesso profissional para
mim, eu não almejo ser uma diretora executiva, tipo, eu quero, assim,
ir com calma, se eu tiver que... se acontecer de eu ir para uma empresa
e ficar como advogada 'senior' por muito tempo, mas uma empresa
que eu goste, que eu goste da cultura não sei o que não tem problema,
assim, eu acho que eu comecei a repensar e assim, o dinheiro e o
'status' não são as coisas mais importantes na vida, eu acho que depois
de muita coisa que eu pensei, que eu refleti, é óbvio que são muito
importantes, que é importante ter dinheiro, ninguém quer morrer de
fome obviamente. ((riso)) Mas não é só isso que basta, que preenche,
não adianta você ganhar muito dinheiro e você não estar bem com
você mesma, você não estar em um ambiente que te agrada. Você
não estar com saúde, enfim. Então, têm muitos reflexos além do
dinheiro, entendeu? Ah, você trabalha 12 horas por dia e ganha rios
de dinheiro, é presidente de uma empresa, não sei o que mas e aí? É
o que você quer para você, é... eu estou começando a pensar, tipo,
onde eu quero estar – sabe? – onde... em que lugar, que papel que eu
quero exercer, então assim, eu estou refletindo muito essas coisas,
sabe?
P: Você tem algum exemplo? Assim, alguém que seja uma referência
de sucesso profissional para você?
R: Não. Não tenho ninguém. Até isso eu falo, assim, o que é que eu
quero ser, sabe. Quem é o que eu quero ser? Não sei se existe... existe,
eu quero ser uma profissional, uma executiva, eu não sei se eu quero
ser uma executiva também, às vezes eu quero, às vezes eu não quero,
enfim, eu quero ter o meu... eu quero ter o meu dinheiro, eu quero
ser independente, eu quero conquistar as coisas que eu ainda tenho
que conquistar, eu quero tudo isso, mas assim, eu quero ter equilíbrio
entendeu? E não sei onde que eu vou achar isso, porque eu ainda não
achei. ((acha graça))
P: Última pergunta: Como seria o trabalho ideal para você?
R: Ah, seria um lugar assim, uma empresa com clima legal, com uma
cultura legal.
P: O que é que é cultura legal e clima legal?
R: Clima legal é onde as pessoas, assim, se dão bem, não tem briga,
não tem intriga, não tem fofoca, não tem – sei lá – um querendo puxar
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o tapete do outro, entendeu? Uma cultura de... ah, as pessoas têm que
ter equilíbrio, tem que ter qualidade de vida, de repente fazer 'homeoffice' uma vez por semana, que você trabalha a mesma coisa, só que
você trabalha de casa, você consegue almoçar em casa, fazer algumas
coisas durante o dia, entendeu? E que mais? E o trabalho assim,
sempre... vamos ter coisas legais, coisas chatas que você vai ter que
sempre, todo mundo têm coisas a serem desenvolvidas, não sei o que
isso eu tenho que trabalhar melhor comigo mesma, assim, não ficar
tão insegura em alguns momentos, sabe? Mas, eu acho que é isso que
eu quero, eu queria ter, assim, um horário flexível, poder de repente,
ah, uma sexta-feira que eu queira ir viajar, eu vou viajar entendeu?
Não sei, ter um... um líder que eu admire também isso é bem
importante. Porque na empresa que eu trabalhava, tecnicamente eu
admirava a minha chefe, eu aprendi muito com ela, foi superbom, mas
como pessoa eu não admirava, entendeu? E na empresa anterior eu
passei por vários momentos, mas eu não tive nenhum líder que eu
admirasse, então isso foi muito complicado para mim. E aí, assim, no
ideal, trabalhar com pessoas que eu tivesse afinidades, que eu poderia
almoçar, conversar sobre coisas particulares, sabe?

ESCOLHA DAS FIGURAS

R: Bom, eu escolhi isso daqui que é uma mulher com um nenê que eu
quero daqui um tempo ser mãe, eu tenho bastante vontade de ser mãe
e é uma coisa que eu quero para a minha vida assim, até passei por
uma crise, até quando eu estava na empresa eu falava, “meu, quero
ser mãe, já tenho... eu vou fazer 31 anos esse ano, eu tenho"... aí,
começa um monte de crise, eu tenho mioma também, aí, eu falei, “ai
meu Deus, eu vou sair da empresa, o que vai acontecer comigo, eu
preciso trabalhar para ter filho daqui um tempo não sei o quê”. Então
assim, até isso você chega nesse ponto, sabe? ((acha graça)) Então
essa é uma figura que representa bastante coisa para mim, que é uma
mulher com... e eu também quero fazer exercício físico, ter tempo para
cuidar de mim mesma, por isso que eu escolhi... uma outra figura
também, essa daqui, são duas figuras de pessoas fazendo atividade
física, que eu não tinha tempo para nada e nem vontade, tipo, não
tinha pique eu saía esgotada – sabe? – do trabalho, emocionalmente,
intelectualmente, então não tinha vontade de fazer nada.
Ter um tempo... assim... até está ligado com essa daqui também, ter
um tempo para mim mesma, entendeu? Para cuidar de mim, para
refletir, para pensar, para descansar, para fazer coisas que eu gosto,
até peguei essa daqui por estar ligado, assim, ler alguma coisa que eu
queira, ler alguma coisa que seja importante para mim, não ler só
coisas ligadas ao direito, sabe? Ficar em casa, pensando na vida, lendo,
enfim, descansando que seja. Poder parar para pensar... comigo
aconteceu e assim, chegou um momento que eu tinha que parar e
entrar em contato comigo mesma ((acha graça)) porque senão eu
estava surtando, enlouquecendo, sabe. Enfim, isso é importante para
mim. Ai eu escolhi essa figura também porque eu estou louca para
fazer curso de mergulho ((riso))
Essa daqui e acho que essa também, que essa é do cara com o filho
surfando, que é uma coisa que eu gosto que é fazer 'stand up', porque
eu acho que eu passei um ano e meio que eu não pude ser eu –
entendeu? – não pude fazer coisas que eu gosto. E essa daqui também
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que é... está ligada, que é o Rio de Janeiro que eu gosto bastante, que
é uma coisa... aqui que é uma coisa que também me pega porque eu
quero comprar um apartamento que eu ainda não tenho, a gente
ainda não tem o nosso apartamento, não sei o que é uma coisa que
está nos nossos planos. A conquista que é o apartamento e também
ser mãe, são duas coisas que eu quero conquistar ainda, que eu quero
ter e ser. E, ah, essa daqui que é uma família em uma casa. E essa
daqui, daqui muito tempo ser velhinha ((risos)) com o vovozinho ((acha
graça)) O que eu não quero: eu não quero ter problema no coração
((risos)) quero cuidar da minha vida, cuidar de mim, ter qualidade de
vida. Trabalhar sim mas assim, trabalhar é conseguir conciliar, ter um
equilíbrio na vida, é isso que eu quero, entendeu? Eu não quero ficar
com as pernas para o ar para sempre ((acha graça)) mas eu quero ter
um equilíbrio. Eu acho que existe esse equilíbrio, que nem quando eu
conversei com a minha diretora que ela falou, “ai, Fê, para mim é ótimo
sair daqui às 23:00 da noite, você tem que ver o que para você é
importante”, eu falei, “para mim é importante o equilíbrio, quero
assim"...
Aí, esse daqui que assim, é uma coisa distante, mas eu quero ter um
lugar para morar, então esse daqui é uma... uma favela. Uma favela
((acha graça)) E isso não quero, transporte público é um caos aqui no
Brasil ((acha graça)) não quero voltar, já peguei bastante metrô na
minha vida e não quero mais isso ((acha graça)) E assim, trânsito é uma
coisa que eu não posso reclamar que eu não pego muito, mas é uma
coisa que eu não gosto, então, não...
E aí, assim, agora estou muito pé no chão e muito assim, meu eu quero
trabalhar, eu quero, mas eu vou para algum que eu realmente goste e
que eu queira trabalhar nessa empresa com essa cultura, com essas
atividades, porque eu não vou para a primeira que aparecer como já
apareceram, assim, sabe? É isso.

Debora sentia que não podia ser ela mesma no trabalho. Muitas vezes na entrevista
repetiu o jargão que costumava ouvir de sua chefe: “isso não é executivo”. Sua chefe,
possivelmente dominada por uma persona rígida cobrava um padrão de
comportamento que considerava executivo na concepção dela, que só sabia falar de
trabalho. Além da rotina intensa de trabalho, este foi um ponto muito importante para
decidir se desligar da empresa, mesmo sem antes ter outro emprego. Não poder ser ela
mesma, combinada com a falta de reconhecimento financeiro e valorização da cultura
workaholic foi uma combinação pesada demais para Debora. No relato ela aponta que
não tinha como não parar para pensar pois começou a se sentir muito infeliz diante do
que estava vivendo. Estava infeliz com sua rotina e com o fato de não poder ser
espontânea no ambiente de trabalho e o estopim foi quando descobriu que uma colega
com cargo inferior tinha o salário pouco inferior ao dela.
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Em alguns momentos, Debora mostrou-se um pouco contraditória com relação ao
reconhecimento financeiro. Ao mesmo tempo que falou muitas vezes que não é sua
prioridade, foi o motivo decisivo pelo qual decidiu pedir demissão (quando descobriu
que a colega recebia um salário apenas um pouco inferior ao dela. Na escolha das figuras
também aparecem algumas preocupações relacionadas ao dinheiro como querer
comprar um apartamento e não querer andar de transporte público. Outro aspecto
importante citado pela participante foi a estabilidade que quer ter. Ao mesmo tempo
que está impactada pela cultura do mundo corporativo, Debora quer trabalhar em uma
empresa porque quer estabilidade de salário fixo, benefícios e direitos como a licença
maternidade, mas ao mesmo tempo não quer pagar o preço da rotina intensa de
trabalho. Sua estratégia tem sido buscar empresas menores e que tenham uma cultura
mais informal, que possa se sentir mais à vontade e ter um relacionamento mais
próximo com as pessoas. Por vezes parece contraditório ao pensar se quer ou não ser
uma executiva. O fator que a fez pensar em ser é o reconhecimento financeiro pois
afirmou que não admira a vida das executivas que conhece. Este período de transição
possibilitou que Debora entrasse em contato com alguns aspectos e esteja ponderando
sobre o que quer ou não quer para sua vida. O sinal de que algo não estava bem foi a
sua sensação de tristeza constante. Parece ter resinificado a experiência já que
conseguiu definir o que quer e o que não quer como próximos passos de sua carreira e
está procurando um trabalho em outra empresa.

7.4.3 Marcos
R: Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos, entregando
panfleto na rua, não sei se isso pode se considerar um trabalho. Depois
disso, com 16, eu entrei em um supermercado, como empacotador,
trabalhei um ano lá. Comecei a trabalhar cedo por necessidade e
também por vontade, eu estava querendo ganhar dinheiro já para
fazer algumas coisas que eu queria. Como eu não tinha dinheiro, aí, eu
precisava trabalhar. Com 16, aí, mesmo por necessidade pura, assim,
eu tinha que trabalhar, mesmo. E aí, eu fiquei um ano no supermercado
como empacotador, depois eu saí, fui trabalhar na contabilidade.
Trabalhei três anos como 'office-boy' lá, dois anos como 'office-boy' até
os 18. Depois eu trabalhei três anos como auxiliar administrativo lá
dentro da contabilidade. Depois dessa fase, começaram as fases de
estágio, né. Entrei em economia no Mackenzie, aí, comecei a fazer
vários estágios.
P: Como foi a escolha pelo curso de Economia?
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R: Eu gostava muito de história e matemática na escola, apesar de não
estudar nada, porque escola estadual é um lixo, aí, depois disso... é
engraçado, né. Essas perguntas, mas eu sempre ficava me
questionando por que no Jornal Nacional ou nesses jornais, falava do
dólar, por que tinha economia sempre, e eu ficava esperando os gols
do Corinthians e tal, passar na TV, bem juvenil. É por esse
questionamento que aí, foi que eu escolhi economia. Essas coisas
impactaram para a escolha. História era um curso que eu queria, mas
não dava muito dinheiro, então eu quis fazer uma coisa que desse uma
parte substancial financeira, uma tranquilidade a curto e médio prazo.
Eu estagiei em uma empresa do segmento automotivo, durante um
ano. Aí, começou a fase de pegar sempre um ano de trabalho, tentei
sempre estagiar em vários lugares, pegar o máximo de experiência
possível em economia. Depois disso, eu fui para o Canadá, voltei, fui
para um banco, um ano.
Eu fui para o Canadá porque precisava aprender inglês, aí, eu fui para
lá. Eh... queria muito ter ido para a América do Sul, assim, para a
Argentina. Tenho muito mais vontade de passar um tempo em alguns
países da América Latina do que necessariamente, os Estados Unidos
ou para o Canadá, no caso. É... mas, eu fui por necessidade do inglês.
Aí, eu voltei, fiquei um ano estagiando no banco, também,
basicamente procurando estágio na área de economia, lá foi uma área
bem legal de recomendação de investimento. Aí, eu fiquei um ano e
pouquinho lá e fui para a FIESP. Na FIESP eu trabalhei na área
internacional, durante três anos, lá eu fui efetivado. Depois que eu
entrei lá, aprendi bastante, (naquela curva) de aprendizado, já... eu
estava, né. 'Flat', e eu fui para outro banco, fiquei três anos também
lá.
P: Por que é que você fez esta mudança?
R: Lá é uma estrutura mais congelada e o banco pagava melhor. Eu
precisava dar uma olhada nessa parte financeira. Isso foi há quatro
anos atrás. Aí, no banco eu fiquei três anos, entrei em uma área de
risco, depois fui para uma área de análise de mercado, fiquei lá um
bom tempo. Também senti a mesma coisa, senti que a curva de
aprendizado estava bem 'flat'. Eu estava procurando uma promoção,
um aumento de salário, dar um 'up'. Aí, eu veio a proposta da empresa
que estou agora, né. Eu procurei no mercado, a empresa me chamou
para trabalhar aqui. Aí, eu estou trabalhando na área de modelagem
de tarifação há aproximadamente um ano.
Por um lado, está legal pois estou trabalhando com vários produtos,
na área de economia que eu sempre quis. Eu percebo algumas
características no meu comportamento. Eu começo a ficar muito
saturado, depois de um tempo que eu já aprendi muito. Mesmo
ganhando um salário relativamente bom. Eu começo a ficar meio
saturado disso daí. Quando o aprendizado já está em um patamar que
eu acho adequado, eu falo 'Nossa!'. Eu começo a ficar inquieto. Isso
acaba até impactando um pouco na minha motivação para trabalhar,
no trabalho em si. Aí, eu (inint) controlar. Eu sempre entro no trabalho
voando, assim. Com uma vontade muito grande, depois as coisas dão
uma acentuada.Todo trabalho, você vai cair numa rotina. Mesmo
estando em um ambiente dinâmico, você tem uma infinidade de
coisas, já começo a ver alguma linha de... de monotonia, nesse sentido.
P: Uhum. E o que é que você acha que seria importante para manter
essa motivação, assim?
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R: Não sei. Não sei, ainda. Ainda tento descobrir isso. Não, não sei se,
se é a minha função. É uma pergunta muito difícil, que eu tento
responder ela, ainda. Mas, eu acho que está ligado ao fato, muitas
vezes, as coisas funcionarem meio que feijão com arroz, sabe? As ideias
de fora não serem tão, tão bem vistas, de uma maneira rápida. Você
dá uma ideia, as coisas demoram muito para acontecer, ou às vezes
não acontecem. Acho que parte também disso assim, os analistas
terem pouca flexibilidade para fazer algo novo, algo desafiador, maior.
Em relação à rotina, eu me canso muito das coisas, ou eu sou muito
chato, eu acho às vezes, basicamente. E eu fico meio inquieto. Eu entro
muito entusiasmado, muito... com uma vontade de mudar tudo, tentar
fazer a melhor coisa possível pela empresa. Eu não sei também que se
isso algumas vezes, não é capitalizado ou não é entendido pelo meu
gestor. Ele acaba me freando muito e aí, eu acabo também perdendo
o ímpeto para outras coisas. Acaba... acabo reduzindo uma coisa que
na verdade, é a coisa mais importante para mim, que é, pô tentar fazer
uma coisa grande, diferente, não grande para mudar o mundo, mas
uma coisa relevante, uma coisa, uma ideia boa, essas coisas.
P: Você falou que o salário, OK, é legal, é importante, eu queria saber,
se você está feliz, se você se sente realizado, está OK com o seu salário
hoje? E o quanto você acha, pelo momento de vida que você está, que
seria o ideal? Eu não sei se você já está no seu ideal. Mas, se você está
satisfeito hoje e quanto seria o ideal para alguém que está hoje com
30 anos aproximadamente.
R: Tá. Eu acho que não é o ideal. Hoje eu estou ganhando em torno de
9, mas acho que o ideal seria 13, 13-14. Mas, eu acho que no futuro...
P: Você está satisfeito hoje?
R: Não, eu não estou satisfeito. Mas, acho que eu não fiz por merecer
os 13. Acho que essa minha insatisfação com a curva de aprendizado,
algumas vezes, eh... sempre que se muda, óbvio que quando você
muda, você tem um 'up', mas você tem uma curva de aprendizado no
novo emprego. E aí, você acaba sendo... a maré recuando um pouco.
Sempre você tem essas duas vertentes. Você ganha por nova
experiência, mas você perde um pouco em atraso. E isso,
principalmente, porque eu sempre mudei para coisas diferentes. (inint)
problemas, coisas diferentes. Então, a maré sempre te puxa um pouco
e você acaba atrasando um pouquinho essa, essa linha.
P: Quanto que é o razoável... hoje você acha para uma pessoa de 30
anos ganhar?
R: O meu ideal seria esse, 13. Mas 10 mil, já... eu acho um salário
razoável.
P: O que é sucesso profissional para você?
R: É fazer o que eu gosto.Muito mais do que qualquer outra variável.
Isso está atrelado muito a trabalhar no segmento que você escolheu,
que você está disposto a fazer alguma coisa, você está disposto... a
aprender a cada dia, a se desafiar, é isso.
P: Como seria um trabalho ideal para você?
R: Acho que têm algumas vertentes que eu acho bem legal, mas
todos... todas essas vertentes eu trabalharia seis horas por dia.
P: Você prefere ambiente mais formal assim ou informal?
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R: Eu me adapto aos dois, acabo me adaptando aos dois... Mas, eu sou
uma pessoa bem informal assim, não gosto muito de formalidade, não.
P: Você tem uma referência de sucesso profissional? Uma pessoa que
você admira, que você acha bem sucedida?
R: Pode ser no esporte?
P: Pode ser quem você quiser.
R: O Senna.
P: Uhum. Por quê?
R: Ele fala... ele tinha uma frase que era espetacular que era, "se você
não for para fazer bem feito, é melhor não fazer". Compartilho muito
dessa opinião dele. Eu acho que é exatamente isso, o sucesso para mim
não está muito ligado aonde você chega, está ligado ao que você
passou para chegar no estágio que você está, independente do estágio.
Está ligado muito a tentativa, a persistir, a persistência, essas coisas.
(...) É uma inquietação, às vezes eu sei o que quero e às vezes, não.
tive vários projetos bons entregues, depois de um tempo quando eu
falei, “ah, é isso que eles fazem, sabe”, mas eu disse, “ah, é isso que
eles fazem? Eu consigo fazer isso, o que é que vem depois, né”. É
engraçado isso, então eu olho e falo, “é isso? Só isso, consigo fazer,
beleza”, não é que é só isso, né, é grande tal, mas eu consigo fazer, o
desafio intelectual acabou. É engraçado isso.
Eu tenho uma preocupação muito grande com o lado financeiro, eu
tenho uma... eu não tenho uma família que tenha vários bens, então
eu estou tendo que construir bastante esse... esse lado. Eh... é claro
que isso não é um passivo da minha família, de forma nenhuma, nem
culpo ninguém por causa disso, mas eu estou... eu estou construindo
muito esse aspecto financeiro, tenho pensado muito... e aí, o que eu
penso são cinco anos aonde estou, juntando dinheiro, estou em uma
fase que eu comprei um apartamento então tentando quitar o máximo
possível que eu posso. Pretendo fazer algumas certificações em
finanças e ver possíveis oportunidades que possam aparecer. E se não
aparecer eu pretendo ficar uns cinco anos e depois fazer um mestrado,
dar aula também é uma boa possibilidade. Tentar ficar tranquilo.
P: Como assim ficar tranquilo?
R: Eu acho que é tentar buscar um trabalho de seis horas, de 6 a 8,
acho que não seria nem menos nem mais que isso, ter tempo para
fazer os 'hobbies'. Ir atrás da felicidade verdadeira, aquela coisa
toda, aquele papo sem vergonha, essas coisas.Fazer aula de violão...
andar de 'skate', surfar, essas coisas.Curtir a família, ter filho e poder
vivenciar o filho.

ESCOLHA DAS FIGURAS

Bom, essa primeira foto é de um ônibus lotado, o que é horrível, né ...
eu que fui 'office-boy' sei bem o que é ônibus lotado, mas ônibus lotado
me deixa mais puto ainda porque ilustra muito o descaso dos políticos
com a sociedade.
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Segunda foto é um cara com uma pilha de trabalho para alguém, um
analista – sei lá – subordinado e me passa a sensação de trabalho a
qualquer custo... a entrega a qualquer custo.
Terceira foto é Avenida Paulista parada, muito trânsito e é justamente
uma das coisas que eu evito é ter o comportamento de manada,
também. Então, evito muito sair no horário que está todo mundo
saindo, evito ir em restaurante em horário que está todo mundo indo,
eu tento almoçar cedo, jantar cedo, fazer as coisas em horários
alternativos para não pegar justamente esse tipo de... de cenário.
Uma é uma foto de uma BMW que eu não sei que mar... que carro que
é, mas me traz muito a sensação da sociedade moderna de ir atrás de
coisas supérfluas...não precisa ter um carro de 200 mil reais, não faz
sentido. Isso está embutido tudo, né, acho que não só o carro. Acho
que as pessoas buscam um 'status' que não faz sentido, a vida é muito
mais simples.
R: E essa foto aqui me... me ilustra muito o que nossa sociedade tem
passado, né, que é um cara segurando uma bomba-relógio. A gente
sempre correndo atrás do tempo, sempre tentando... sempre no limite,
alguma coisa vai explodir a qualquer momento. Mais ou menos é essa
sensação que eu tenho da sociedade.
P: Uhum. Me fala uma coisa, você já teve... você falou que se dedica
muito ao trabalho e tal, mas essa história aí, de sempre no limite, né,
enfim, que a gente vive, você já teve algum sintoma físico?
R: Vários. Já tive... principalmente quando eu estava na faculdade, é...
eu tive... eu tenho problema no estômago ainda que eu carrego, tomo
Omeprazol corriqueiramente, mas na faculdade sendo o estresse que
eu tive por conta de trabalhar longe, de estudar... de estudar a noite,
dormir tarde e acordar cedo meu estômago ficou horrível, tive uma
crise muito ((enfatizou)) forte... tive que parar no hospital, ficar
tomando soro lá, não sei o quê, essas coisas.
P: Você teve outra crise dessa?
R: Tive algumas.
P: Você relaciona isso de também relacionado a momento de estresse
no trabalho?
R: Foi, foi, sem dúvida. Para mim está claro essa... essa relação.
As figuras do que eu quero para a minha vida...
Bom, um cara sentado em uma lata de tinta, feliz, dentro de um dentro
de uma moldura. ((acha graça)) Passa sensação de leveza, de... até um
pouco de responsabilidade... tranquilidade, é isso que eu estou
procurando. Aqui tem um palhaço na frente da... da Luz aqui, da
estação Luz do metrô, aí, isso me lembra todas as piadas que eu faço
no trabalho, que é um ambiente sério, mas eu faço várias piadas e
também basicamente para deixar a coisa mais leve, não tão séria.
É isso aí. Aqui o moleque sentado no quarto dele, bem relaxado, é uma
das coisas que eu mais gosto de fazer, ficar ouvindo música de boa no
quarto.
Aqui tem um outro cara no ambiente de trabalho, mas bem
despojado e basicamente o que eu quero para o trabalho, uma coisa
séria, mas que seja despojada, que... que não implique uma
seriedade desnecessária.
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Essa foto tem um pai com um filho na praia, ele ensinando o moleque
a surfar, e eu acho que uma das coisas mais legais é ensinar alguém
alguma coisa é ensinar a criança fazer uma coisa demais, se for seu
filho ainda vai ficando melhor, né, a fase vai melhorando. Então, para
mim ilustra bastante essa... essa sensação que eu tenho de ter filho, de
ensinar, acho bem... bem gostoso. Essa foto é um... não é uma pessoa,
mas um corpo humano com um coração... corpo humano transparente
e o coração vermelho e aí, me lembra que eu tenho que tomar muito
cuidado com a minha saúde.
Aqui, nessa foto é um cara fantasiado de Batman com o filho também
fantasiado de Batman, aí, me lembra toda a ingenuidade da infância,
essa coisa boa que quando você está perto de criança você acaba
vivenciando um pouco disso, esquece quando é adulto, mas uma
criança perto te faz lembrar isso aqui que é o que vale a pena.
Foto do Barack Obama saudando as pessoas e eu gosto bastante de
política. Acho que faz sentido a gente gostar de política na nossa
sociedade.
Essa foto de um cara coçando a cabeça traz à tona as minhas
inquietações.
P: Por que isso é um sim, por que você quer? Qual é o lado positivo
das inquietações?
R: Ah, inquietação não necessariamente é uma coisa ruim. Na
verdade, eu acho até que é uma coisa boa, ela pode não trazer coisas
boas em curto prazo. Uma inquietação no trabalho, eu sei que às
vezes eu deixo de ser tão produtivo quanto eu deveria, o quanto eu
sou na verdade, mas ela me abre muitas portas para um longo prazo.
Ela faz eu querer várias coisas, eh... várias coisas da melhor forma
possível, isso em todos os âmbitos, profissional, familiar, como eu
posso melhorar com a família, posso melhorar no trabalho.
R: A última foto é um cara afinando o violino ou arrumando um violino
e aí, me traz lembranças de música, que eu gosto muito de tocar violão,
essas coisas.

Marcos relatou ser um eterno insatisfeito. Já mudou mais de cinco vezes de trabalho.
Diz que ao perceber que não está aprendendo ou que pode realizar o seu trabalho sem
grande dificuldade começa a se sentir inquieto e insatisfeito. O participante comentou
que gostaria de trabalhar menos horas por dia e ter mais tempo para fazer as coisas
que gosta. Disse que vai fazer um sacrifício para construir um patrimônio e guardar
dinheiro nos próximos anos, mas que depois quer diminuir a frequência. Na escolha
das figuras, parece de medo de voltar à infância, medo de perder-se no coletivo e de
explodir emocionalmente. Suas inquietações pode ser alguns conteúdos inconscientes
talvez querendo lhe apontar outros caminhos, mas que neste momento existem outras
necessidades à frente e possíveis defesas estão bloqueando estas outras
possibilidades. Um outro aspecto que chamou atenção em sua entrevista e também na
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escolha das figuras foi o desejo por coisas mais leves, alegres e informais. Procura
tranquilidade através do humor. Apesar de estar adaptado às necessidades do
trabalho, não há uma identificação com a persona mais formal do lado profissional,
pois consegue reconhecer as adaptações e ao mesmo tempo utiliza os recursos
necessários para se adaptar.
As reflexões decorrentes de seus questionamentos de carreira, possibilitaram que
Marcos resinificasse o sentido de suas inquietações. Nas escolhas daquilo que desejava
para sua vida, o participante escolheu a figura de um homem com um ponto de
interrogação na cabeça. Ao ser perguntado sobre porque desejava aquilo para sua vida,
o participante comentou que apesar de suas inquietações que mobilizam seus
questionamentos profissionais, são as mesmas inquietações que mobilizam a abertura
de portas para o futuro e o desejo por muitas coisas nas diferentes esferas de sua vida
pessoal e profissional. Apresenta o desejo de ter um filho, construir uma família. O
contato com a música também marca um contato com o feminino, com a anima.

7.4.4 Adriano
Na verdade, assim, a minha trajetória, eu considero a minha trajetória
profissional começando como músico. Que eu estudei desde pequeno
e fui fazer música. E chegou um certo momento que eu fui lá... onde eu
era feliz e eu fazia o que eu gostava e eu ganhava para aquilo. Com 19
anos eu ganhava o suficiente para eu viver, para eu ajudar em casa
e para eu ter minhas coisas. Só que músico, para família e para os
conhecidos não é válido, então, assim... eu ganhava uma grana, eu
achava que de fato eu estava errado, que aquilo seria passageiro,
mas que foi até por um certo tempo duradouro, durou cinco anos
intensos, assim.
Comecei a fazer aula de violão com seis anos, lógico que não... fui até
os 18-19 que eu tinha na época, fui interrompendo, mas eu fiz muita
aula, aula de canto, aula de violão, fiz muita coisa. E aí, eu caí no grupo,
quando eu... eu parei uma fase de tocar e fui trabalhar no shopping.
Fiquei dois meses lá vendendo, e aí, os caras... enquanto eu estava
vendendo eu conseguia tocar ainda, as pessoas me passavam...
P: Por que essa decisão de ir trabalhar no shopping?
R: Porque quando eu saí do colégio ficou um tempo meio vago de não
saber o que eu ia estudar, e nem sabia o que eu ia fazer. Então, eu vi
muita molecada indo para o shopping e eu fui para o shopping,
indicação de amigos, inclusive o (inint) estava na época ou estava
saindo, e eu fui. E para ter uma experiência profissional também, sabe
como é...? Porque até então o que eu sabia de profissão era o que o
meu pai teve posto de gasolina essas coisas, mas eu não fui,
efetivamente, a fundo nisso, nunca acompanhei. Aí, fui para o
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shopping para arrumar uma grana, o shopping e a música davam uma
graninha que para mim estava bom. Eu conseguia conciliar,
exatamente o shopping parou aí, um belo dia eu estou no shopping e
me veio uma menina que fazia evento e ela falou assim, “pô, têm uns
meninos aí, que tem um grupo de samba, e é a sua cara”, naquele
momento eu tinha acabado de pegar um título lá no shopping que os
caras chamam de VR, vendedor responsável. Só que assim, eu tinha
afazeres de gerente, então, chegava antes eu saía depois, gerente não
podia ir de sábado eu que ia, gerente não podia ir de domingo eu que
ia. Aí, eu falei, “poxa, aí, já não estou conseguindo conciliar a música
com o negócio”, aí, falei, “vou sair do negócio”. Porque a proposta da
música era muito boa, era uma agência, eram casas garantidas. Então,
assim... o que eu conhecia da música ali naquele pouco tempo, a
proposta já é interessante porque todo mundo que eu conheço não tem
isso e já estão querendo me envolver nisso”, e de fato foi real. Nossa,
eu toquei nas melhores casas de São Paulo, tocava 28 dias por mês, de
23 a 28 dias no mês. Era anormal isso para aquela situação, tocava em
casas boas e ganhava bem. A média de um músico por show naquela
época era 100 reais, eu ganhava uns 200, então, assim... em número é
pouco, mas em porcentagem é o dobro do que todo mundo ganhava.
Então, eu fui vivenciando isso.
P: Você tinha quantos anos aí?
R: Eu tinha de 18 para 19. Aí, o que aconteceu? Naquele ano, em um
ano bom da música, eu comprei um carro, os meus irmãos abriram
uma loja de carro. Eram dois irmãos mas um deles recebeu uma
proposta para ir para Austrália, e foi. E aí, eles falaram, “pô, por que
você não entra?”, aliás, eu tinha um carro e mais uma grana, “por que
você não entra aqui e vai com a gente, tal, aí, seu tempo vai ser até
melhor, porque de manhã você pode ficar aqui, à noite você vai tocar”,
aí, eu falei, “parar de tocar não vou”, é então dá para conciliar, falei,
“meu, se vocês puderem respeitar às vezes eu vou chegar um dia um
pouco mais tarde, porque a noite foi um pouco mais longa”, OK, beleza.
Chegou um momento que a música começou a ser estressante,
enquanto a gente ganhava pouco era todo mundo irmão, todo mundo
amigo, a partir do momento que o negócio começou a ficar sério,
começou a cobrança de grana. Os caras que tocavam por 200 até
meses atrás, só tocavam por 500 agora, porque eles tiveram duas ou
três oportunidades de 500. Então, assim... o sonho foi se perdendo e
minha mãe faleceu e aí, eu falei, “eu acho que estou vivendo uma
ilusão”. Apesar de ser ali até então, sólido, que eu tinha um registro,
eu era músico de fato, eu tinha conhecimentos na noite. A banda
acabou eu continuei tocando sozinho, os músicos que eram da banda
me acompanharam. Então, assim... achei que eu tinha um pouco de
moral, mas os 'shows' foram dando uma parada até por minha parte,
e aí, eu achei que a loja de carro era um negócio legal, porque fluía
muito, vendia muito, a gente tinha um benefício lá de parte do terreno
era da família, então, o que era parte da minha mãe refletia em um
valor menor de aluguel, não tinha que pagar aluguel para mim mesmo,
não é? Eu era herdeiro, então, aquela parte eu não pagava. E aí, as
coisas fluíram legais. Venderam esse terreno que era da família, a
parte da minha mãe era mínima lá do negócio, a gente era contra
vender o terreno, porque eu tinha montado uma estrutura, tinha feito
uma cobertura, tinha feito escritórios. Ali, já tomamos um fumo, não
lembro em grana, mas eu tinha gastado em 2006 ou 2007, tipo coisa
de uns 70 mil reais. Aí, eu fui para uma loja um pouco menor, mas na
avenida mesmo, tudo legal. Chegou em 2008... isso é 2008, o
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automóvel sofreu uma crise violenta. ((enfatizou)) Eu não senti, porque
tudo que eu tinha na loja era pago e minha despesa era muito
pequena, então a loja era muito sadia. Beleza, passamos seis meses lá
tipo não vendia o que vendia, mas também minha despesa era baixa,
tudo que eu tinha era meu. Chegou em 2010... isso eu acho que eu errei
administrativamente de... eu não tinha, sinceramente, um controle
administrativo profissional na loja, por ser eu e meu irmão eu acho que
a gente pecou nisso. Tipo, “olha, o que você precisa?”, “pega aí,
amanhã a gente vê”, não tem um, “ah, você tem sua retirada você vive
com aquilo”. Chegou 2011-2012, e aí, foi nessa batidinha aí, a gente
tinha uma média de vendas, vai, só para exemplificar de 12-13... 12 a
15 carros por mês. Chegou em 2011, a gente falou assim, “a gente sabe
muito o que a gente faz, a gente precisa dar um 'up' aqui, porque a
gente está sobrevivendo, mas, assim, ninguém tem suas coisas, tal.
Você namora há oito anos eu namoro há 5, então já, já, vai surgir a
cobrança de casamento, ou a necessidade”. E foi. Arriscamos algumas
coisas, em 2012 o mercado de carro aí, sim deu uma desestruturada
nervosa, o crédito o banco não dava mais, análise de crédito era
muitíssimo ((enfatizou)) criteriosa e as vendas pararam. Foi
exatamente em uma fase que eu resolvi tentar alguma coisa, então,
fui em uma locadora de carros comprava 10-12 carros de uma vez. Se
ia vender ou não, eu acreditava que sim. Que acontece? Chegou em...
no final de 2012 aí, para 2013 e eu fazendo conta eu devia mais do que
eu tinha, muito ((enfatizou)) mais do que eu tinha. E aí, eu falei, “agora
ferrou”. “Agora ferrou”. ((acha graça))
Era eu e um dos meus irmãos. Alguns erros que eu notei, o meu irmão
Rodrigo, ele tem uma experiência administrativa muito grande e eu
nunca consultei, nunca falei para ele, “meu, acho que está bom, acho
que está ruim”, eu ia vivendo, então vendia tinha dinheiro no caixa
chega, “ah, vou viajar pego", "ah, meu irmão vai"... “ah quero comprar
uma apartamento”, vai lá pega o dinheiro tira da loja, compra. Eu fiz
tudo errado, fiz tudo errado. Fiz de tudo que não se deve fazer, estou
pagando até agora, faz um ano e pouco que eu parei, 2, vai fazer 2
aliás. Eu fui para loja de amigo com meus carros, os amigos também
vendiam meus carros e não me pagavam. Eu dei crédito para quem
não devia também, tem uma pilha disso aqui de cheque sem fundo em
casa que não vou receber nunca mais. Então, assim... eu fiz tudo de
errado que alguém possa fazer. Em paralelo com a loja fui fazendo
administração. Me formei em 2010. E aí, a história foi essa, a hora que
eu vi, eu falei, “'Nossa!', estou endividado”, para não falar outra
palavra. Eu vivi um ano e meio de inferno, inferno, inferno, inferno. Por
quê? Mesmo sem a loja, ainda ficava na tentativa de comprar carro e
vender, comprar carro e vender, comprar carro e vender. Aí, às vezes
um carro dava mil, aí, às vezes eu vendia três carros no mês que dava
5-6 pau, aí, falava, “5-6 pau eu acho que ninguém ganha por aí”, mas
um perrengue desgraçado. Então, tomamos a coragem de falar, “meu,
chega. Deu uma bela atrasada na vida, mas por quê? Até então, nem
eu... nem o meu irmão tínhamos renda, era acreditar no que pode
acontecer amanhã. Aí, meu irmão conseguiu esse emprego em uma
loja de carros, faz um ano, aliás, e eu fui para essa editora, vai fazer
exatamente um ano em julho.
Foi sadio de eu tomar coragem e falar assim, “eu tenho que parar de
fazer o que eu estou fazendo que eu só estou me ferrando e tentar
alguma outra coisa”. Eu estava com 28 ainda, eu fiz 29 nesse ano.
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P: O que é que te deu o 'click'? O que é que de fato pegou e falou assim,
“cara, eu tenho que parar”, você lembra do momento, ou o que é que
te fez repensar?
R: Eu tomar dimensão que eu estava perdendo cada vez mais e eu
vendo as pessoas ao meu redor, das minhas amizades, se
desenvolvendo e eu... não. Primeiro que eu estava me sentindo inútil,
de eu perceber que o vocabulário das pessoas tinha mudado, que as
referências das pessoas tinha mudado e eu estava naquela mesma
vida. Então, e o 'start', foi a referência, a vida das pessoas andando
e a minha andando para trás. Eu tive dias de eu jurar que eu ia me
matar, e tive dias que eu não queria olhar na cara de ninguém. Então,
eu me afastei muito dos meus amigos, eu acho que só não me afastei
da minha namorada, me afastei da minha família, me afastei do meu
pai, me afastei de todo mundo.
Eu tinha uma empresa que até 2 ou três anos atrás era sadia e do
nada eu me vejo aqui falido, a palavra foi essa. "Poxa, agora eu
tenho que me desfazer do que eu tenho para pagar uma dívida de
uma empresa, agora espera aí, fui empresário há dez anos, o que eu
sou? Eu não sou nada, não sou nem administrador, porque eu não
exerci, eu não sou profissional, não sou o músico que eu quis ser,
puta, eu não sou nada. E aí? Será que eu tenho condição de reverter
alguma coisa?" Aí, apareceu essa oportunidade nessa editora, e eu fui
lá e contei toda a minha história, igual estou falando aqui, “eu não sei
o que vocês fazem, eu não entendo de remédio, eu não entendo de
papel, não entendo nada, eu fui vendedor de automóvel, e fui músico”.
((acha graça))
Consegui a oportunidade na editora e estou lá. O problema lá, assim,
por um lado a empresa já faturou esse ano o que faturou o ano
passado inteiro. Então, nesse sentido de porcentagem eu acho
interessante. Só que assim, nós somos comissionados... é uma
comissão de 2 e meio por cento, é um mínimo que para mim eu jamais
achei que eu ia precisar passar a ganhar isso. Mas, assim, eu acreditei
em mim também, então, as comissões hoje até que me ajudam, não
me resolvem a vida. Então, aí, eu fiquei nessa, a empresa faturou já o
que faturou mês... ano passado, achei isso um dado interessante,
porém, para eu ter o que eu gostaria de ter, eu tenho que vender tudo
que a empresa fatura e eu vendo hoje entre quatro ou cinco
vendedores, eu vendo a metade deles, metade de todos eu que vendo.
Talvez por eu ter um pouco dado sorte ou os melhores laboratórios
deram para mim ou porque eu fui competente, não sei.
Então, assim... eu estou vendo que a minha vida não vai sair disso, por
mais que você venda para caramba, ((enfatizou)) por mais que você
fature um milhão, pô se eu dividir aquilo por mês, não vai ser o
suficiente para mim. Agora, não é o suficiente para mim, por quê? Por
que eu tenho essas dívidas, porque eu tenho esse histórico, porque de
fato é isso. Porque a empresa, ela é pequena, os sócios, eles têm uma
rentabilidade legal, eles têm uma retirada legal, a cada 3 ou quatro
meses, eles sacam a rentabilidade deles, então, é uma empresa sadia,
é uma empresa financeiramente muito sadia, é uma empresa que dá
lucro, só que ela é uma empresa pequena. Pode ser que a empresa
evolua e eu faça parte dessa história, mas o meu medo é o tempo. Eu
não estou tendo o tempo que eu preciso. Eu não estou tendo tempo,
por exemplo, para os meus compromissos. Entendeu? Porque a parcela
do meu apartamento é alta, até dois anos atrás eu segurava. O meu
estilo de vida era diferente, hoje eu tenho que viver igual a um
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assalariado, minhas dívidas, meu estilo de vida era de empresário.
Então, assim... pode ser que eu esteja reclamando também e o
mercado está uma desgraça e – sei lá – de repente, seja até diferente
o que eu estou ganhando lá, não sei.
– sei lá – para um cara mais novo, para uma menina que o namorado
tem uma renda melhor ou o marido, não sei, que é o perfil do pessoal
de lá. Agora a empresa é bacana é legal de trabalhar, o clima é legal,
as pessoas são legais, mas para o meu estilo de vida, não está rolando.
Não está fechando a conta.
Aí, eu me pergunto, pô será que eu invisto na empresa ? será que o
caminho é esse ? será que eu me preparo melhor? Aí, outra questão,
que nem o meu irmão, não é o que eu gostaria de ser, mas ele é
vendedor de automóveis, ele vende 12-15 carros por mês, ele, ele
ganha seus 10 pau por mês vendendo carro. Só que é de domingo a
domingo, é uma coisa que se eu quiser ir para lá amanhã eu vou, mas,
assim, não é o que eu quero para mim.Já trabalhei isso, não sei, não
é... eu estaria indo pela necessidade, mas, dentro de mim eu não
estaria feliz.
Então, assim... é a situação que eu me apresento hoje.
P: E me fala uma coisa, qual que seria o valor ideal, assim, você fala,
“putz, aí, eu seria, eu estaria cabendo dentro das minhas contas,
dentro do padrão que eu gostaria e tal”, o que seria uma média aí?
R: Então, quanto eu era mais novo eu sonhava em ficar rico... até vivi
um prazo de uma fase diferente que eu tinha BMW de 100 pau, que
eu tinha dinheiro, que eu não tinha nada para pagar e aquilo é muito
bom. Só que hoje, puta, eu só quero paz eu não quero mais ficar rico.
então, assim... eu não quero ficar rico, mas eu quero viver bem,
lógico, como todo mundo. Então, eu não trocaria trabalhar de
sábado e domingo por um fim de semana na praia, novamente.
eu acho que o que eu gostaria, o que eu acho ideal seria isso no mínimo
uns 6 pau, 7 pau por mês.
P: O que quê é sucesso profissional para você?
R: Qualidade de vida. Qualidade de vida e... eu tenho dentro de mim
um negócio que assim que nem quando eu fui... quando eu tive minha
banda, puta, eu tomava minhas decisões finais, queira ou não queira
eu era o líder, eu resolvia, eu dava a última opinião, eu falava sim ou
não. Na loja eu tive um pouco disso porque era eu e meu irmão, então
era muito fácil e a gente sempre se deu muito bem. Então, o que ele
consultava... e o que eu fazia o que ele fazia também era, estava
falado. Na loja, puta, nunca tinha comprado uma roupa na minha vida,
eu entrei lá em dois meses, lá na loja, naquele tempo, os caras me
deram a chave da loja, “a partir de agora você abre”. Tinha gente lá
em um ano que não tinha essa responsabilidade. Então, sinceramente,
não sei se é um absurdo ou não, mas eu sempre me achei diferente. Eu
me sinto muito culpado com o que aconteceu com a loja, não entra
((enfatizou)) na minha cabeça eu deixar aquele negócio... mas, era
uma coisa, porque é o seguinte, o produto de uma loja de carro ele é
muito grande. Então, você ter uma loja com 10 carros, é uma lojinha,
só que 10 carros hoje, um carro hoje normalzinho é 30 mil reais, ou
seja, você tem 300 mil reais ali, que para um negócio de carro não é
nada, ((paf paf paf paf)) só que para um cara de... um cara normal na
vida, às vezes é uma grana violenta, hoje as lojas trabalham aí, com
uma realidade de milhões, é uma empresa como outra qualquer e eu

105

estava tratando como um mercadinho, entendeu? Então, assim... hoje
lá na empresa, os outros vendedores me consultam, “meu, o que você
acha?”, “como é que eu falo, como é que eu escrevo esse e-mail, como
é que eu respondo?”, a própria sócia às vezes pede a minha opinião
nas coisas, porque a pouca coisinha que eu fiz lá, foi sadio. Gerou
resultado. Porra, talvez não, mas, 'tipo assim', a empresa dobrou o
faturamento, beleza, metade do que foi faturado eu que fiz, estou
falando isso humildemente, tá?
... não quero falar que eu sou alguma coisa, muito pelo contrário, me
acho péssimo, mas, 'tipo assim', eu estou vendo resultados que pô,
eu participei. Agora, como que eu vou comprovar isso
historicamente? Só quem está vendo é quem está lá na empresa,
tipo, eu não tenho... nunca fui registrado diferente disso, talvez a
empresa...
P: O que é qualidade de vida? Quando você fala, “puxa, se eu pudesse
ter uma qualidade de vida”, o que é uma... seria qualidade de vida para
você hoje?
R: Qualidade de vida, hoje? Eu julgo como uma tranquilidade, assim,
eu não precisar pensar se amanhã eu vou ter grana para isso ou não,
e eu poder fazer viagens que eu gosto de fazer, ter uma segurança,
por exemplo, eu ter um bom carro, não porque eu quero aparecer,
mas um carro seguro, um carro que não dê problema, é eu morar com
conforto, eu poder comprar algumas coisas, não fúteis, mas uma
roupa legal, eu poder viajar com a minha namorada, poder fazer uma
viagem para o exterior, me programando, sem precisar falar, “'meu
Deus do céu!', aonde que eu vou arrumar dinheiro para isso?”, como
eu tenho vivido nesses últimos anos. Então, assim... saber que eu
tenho aquela grana, que eu posso fazer isso, que daqui um tempo
isso eu vou ter uma... daqui um tempo eu vou estar confortável
financeiramente, é conforto no sentido simples da palavra,
tranquilidade, mental, hoje eu tenho que correr para pagar coisas do
passado, sabe? Eu não quero mais viver esse tipo de coisa, eu não
quero mais arriscar ((enfatizou)) esse tipo de coisa.
P: Me fala uma coisa, para você, pelo histórico que você teve, pela
estabilidade, tranquilidade que é agora, se você tivesse uma média de
7 mil, tá? Mas, que você, assim, tal mês você ganha tanto, tal mês você
ganha mil, mas no outro mês você ganha 20, tudo bem ou você
gostaria de ter algo fixo?

P: Só te fazer mais uma pergunta que eu queria comentar que você
falou. Para você, hoje, qual é o sentido do trabalho? O que é que é,
puxa, trabalhar para você é o quê? É...? Três pontinhos.
R: Trabalhar, para mim, é me autorreconstruir, eu quero provar para
mim que eu estou sendo eficaz, que eu estou sendo... porque eu estou
me achando um incompetente, assim, tipo, eu não estou somando
em nada. ((enfatizou)) Que nem, na empresa, a minha visão da
empresa hoje é vender e ganhar, eu queria... quando eu entrei, eu
queria fazer parte, eu queria que a empresa crescesse, eu queria estar
junto, só que eu não vejo isso... não vejo isso lá, para os sócios está
bom, para quem vende lá está bom, você entende?
“... se o cara não está acreditando na empresa dele, como é que eu vou
acreditar? Estou perdendo meu tempo”. Independente da grana, a
grana me ajuda, eu sei que é pouco, mas está me ajudando muito hoje.

106

Então, 'tipo assim', né, é isso, eu queria vestir a camisa e falar, “meu,
esse negócio vai crescer e você vai ser responsável por crescer junto”,
que é quando vai contratar, que não sei, aliás, mas a experiência
mais recente que eu tive, é uma coisa que prometem. Então, você vai
para casa você fala, “Meu, faço parte daquele time, isso vai crescer,
eu vou estar junto”.

P: Me fala só mais uma coisa. Você disse que... você comentou que teve
um período que você ficou... meu, não queria olhar na cara de
ninguém, que você se afastou muito das pessoas...
R: Sim, totalmente depressivo.
P: Foi uma depressão mesmo, assim? Teve um impacto assim de
chegar...
R: Foi uma depressão e foi um conforto, também. Um conforto no
sentido de... 'tipo assim', “puta, eu vou me esconder mais aqui, que as
pessoas, talvez, tenham um pouco de dó de mim e aí, sim alguém vai
querer me ajudar”, foi um escape, assim, mais do que depressão, eu
acho que era uma fuga, talvez depressão seja isso, não sei.
P: Você tinha algum sintoma físico?
R: Tinha, tinha, tinha. Coração a mil, ânsia de vômito, fui para hospital
duas ou três vezes falando, “estou enfartando”, mas tive, tive. Hoje, à
noite ainda dá uns baques, se eu paro para pensar eu entro em
desespero, mas tento me controlar.

ESCOLHA DAS FIGURAS
Aqui, a do Batman, na minha concepção, aqui é um pai divertindo os
seus filhos. Essa outra do pai aqui a mesma coisa, me parece um pai
com uma qualidade de vida bacana, com os filhos aqui,
aparentemente de ser um carrinho de gêmeos, mas a ideia é o bemestar aqui da família, um apartamento aparentemente bom, os filhos
bem tratados, etc., e o cara com um aspecto de jovem, ainda mais do
que uma outra que eu vi aqui. A ideia dessa foto aqui, a moça...
espreguiçando, um lençol bacana, é o que eu gostaria de proporcionar
para a minha futura esposa, que eu acho que ela almeja um pouco isso
aqui também, no sentido de tranquilidade, de paz, então, é o que me
passa aqui nessa foto. A dos velhinhos aqui, me parece ser um casal
tranquilo, com uma – sei lá – uma aposentadoria, uma qualidade de
vida bacana, tranquila, me parecem sadios também, me parecem
tranquilo, um casal de idosos tranquilos. Essa aqui também é... eu
acho que todo mundo tem que ter um... aqui aparenta um
apartamento de alto padrão, não é? Mas, não por isso, mas pelo
conforto, independente de ser alto padrão ou não, mas você está
onde você gostaria de estar, me parece um bom imóvel, um imóvel
seguro, um imóvel rodeado, aparentemente em uma região bacana
também, uma coisa, assim. Essa aqui é referente à religião, eu acho
que me parece uma religião espírita, independente de qual religião
espírita que seja, mas é uma religião que aparentemente, se for
espírita, uma religião que reflete em caridade, que possa... têm duas
aí, um outro tipo de igreja, eu acho que eu tenho um pouco o perfil,
eu faço muita caridade, frequento muito lugar, então, me identifiquei
um pouco com essa foto.
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Essa aqui me parece um time vencedor, eu escolhi essa foto não
pela... não por, aparentemente, aqui ser uma coisa relacionada à
saúde, mas um time vencedor, gostaria de ter uma foto assim, tipo,
fiz parte dessa história, sei lá. Aqui me parece um cara satisfeito, se
você reparar aqui o cara está com um tênis de molecão, tal... mas, ele
me parece à vontade, ele venceu, sabe? Essa aqui, me lembra
situações, em um primeiro momento, essa foto me passou uma
imagem, 'tipo assim', esse palhacinho aqui está sofrendo para viver a
vida, aqueles caras que fazem aquela arte de rua tal, mas eu escolhi
ela pelo sentido de conhecer lugares novos, assim. Então, aonde você
vai para outro lado, tem um cara desse fazendo... por mais bacana o
lugar que você vá, sempre tem alguém vivendo desse tipo de arte aqui,
então, ele me lembrou, assim, viagens talvez internacionais e que tem
essa arte de rua assim, eu acho que alguém pode escolher essa foto
negativamente, não sei. Mas, ela me lembrou viagem, descobrimento,
conhecer coisas novas, assim. E essa daqui, essa aqui é a qualidade de
vida que... da minha aposentadoria, perto do mar, independente de
ser aqui de frente para o mar, mas é uma cidade que me agrada
também, o Rio. Então, eu vejo aqui, em um primeiro momento aqui,
volta naquela história, um casal, sadio, entende? Sadio inclusive na
alimentação, me lembrou um pouco disso aqui, penso no futuro.
O que não, essa daqui é uma... ela me reflete essa dor de cabeça por
diversas questões, porque comigo, o que é que eu errei, tá-tá-tá e tátá-tá, "o que é que eu faço?", "estou no caminho?", "não estou?", essas
interrogações me incomodam muito e eu não quero isso mais. Isso
aqui, lógico, não é esse tipo de... quando eu penso em imóvel ou
residência ou em casa ou em trabalho, não é esse tipo de imagem que
eu quero ter. Já tive esse tipo de imagem, que eu ia de casa para o
trabalho, do trabalho para casa e os dois eram péssimos, então, um
terror assim, me lembra terror, me aparenta isso, e principalmente no
lar, então, não é isso que eu quero. Essa foto da boca aqui, me parece
gritando besteiras aqui ou energias negativas, é o que eu mais tenho
vivido e que também não quero mais, com pessoas falando besteira,
querendo o seu mal e você ouvir isso e não ter razão para se retratar,
a pessoa acha que você fez errado, que você está causando algum mal
para ela ou que você prejudicou ela, e você realmente fez, então, isso
aqui, não... não quero para mim. Isso aqui me lembra muito o que eu
estou vivendo hoje, que eu também não quero para mim, me parece
que o cara está fazendo mágica para... ou bolando fórmulas para
ganhar dinheiro, essa imagem me traz isso, tá? Em um primeiro
ponto, eu imaginei que o cara ia descobrir uma coisa química aqui
que daria muito dinheiro para ele, mas eu vivo o contrário, eu faço
mágica para arrumar grana hoje, então é... é esse o sentido da
negativa dessa imagem aqui.
E aqui, outra coisa que eu... que eu vivo também, o meu tempo é uma
bomba relógio, então, eu preciso de tudo para ontem. Aqui eu vejo
alguma coisa de... aqui eu acho que ele está representando tipo um
trabalho, parece que ele não tem hora para nada tal, isso nem me
incomoda tanto nesse sentido, mas, 'tipo assim', eu queria que o
tempo me respeitasse, então... e que eu respeitasse o tempo, então,
'tipo assim', eu vou fazer isso até tal horas, regrado, não em excesso,
entende? E eu não quero que o tempo seja meu inimigo, tipo, hoje eu
tenho um compromisso para pagar, ele, por mínimo que seja, aquilo
me atormenta, então, eu fico pensando no tempo, eu não quero mais
pensar no tempo, e isso me incomoda também no sentido de "está
cedo", "está tarde", eu não quero mais pensar em tempo. É isso aí.
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O relato de Adriano aponta para a vivência de uma crise de identidade. O participante
já tinha vivido outras situações de perda e frustração anteriormente (morte da mãe e a
carreira de músico), o que pressupõe que havia um histórico de readaptações e uma
certa estrutura egóica para lidar com um momento de questionamentos muito fortes
acerca do que deu errado em sua carreira. Uma sucessão de acontecimentos fez com
que Adriano se endividasse bastante, o que foi um fator mobilizador de muitos
questionamentos não só profissionais, mas também pessoais. O participante chegou a
questionar sobre o fato de não ter levado a carreira de música adiante porque a família
e os amigos não valorizavam. Muitos sentimentos vieram à tona, o que o levou para
uma depressão e ao isolamento. Inicialmente, quando se encontrou em dificuldade e se
deu conta de sua situação a tendência foi a fuga, o isolamento. Ao identificar que o
isolamento não resolveria a situação decidiu que faria o que fosse preciso para resolver
a situação. Adriano viveu um questionamento mais intenso que os outros participantes.
Houve uma negação de sua vocação de músico. Apesar de os questionamentos terem
sido originados do seu lado profissional, o fato de ter falido e vivenciado este momento,
possibilitou a ampliação de consciência em outros aspectos relacionados à sua vida
como um todo. Além de mais consciente, possivelmente sai também mais fortalecido
deste processo. Seu relato aponta para uma ênfase na importância e na preocupação
com o dinheiro e busca por conforto e estabilidade por conta de suas necessidades mais
urgentes, como as dívidas. Apresenta um desejo de ser pai, ter um lar tranquilo e ter
bem-estar na família, talvez provar um pouco do que não teve quando mais novo. Na
referência do pai como o Batman, esboça o desejo e a referência um pai-herói.
Apresenta a procura espiritual com valores como a caridade. Suas interrogações, que
não quer mais, podem ser as interrogações sobre a vida. Na escolha de uma das figuras,
ao ser perguntado o que via na foto do homem de terno, ele comentou: “Ele venceu”.
Esta é a sua voz interior, em busca de integração, equilíbrio, desenvolvimento e
totalidade.
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7.5 Comentários
Podemos apontar que os questionamentos de carreira possibilitaram a ampliação de
consciência e autoconhecimento para os participantes. Apesar de em três casos (exceto
Marcos), as questões profissionais terem, inicialmente, gerado certa paralisação, todos
os participantes procuraram e conseguiram resinificar suas experiências e buscar novas
possibilidades e não paralisaram o seu processo de crescimento e desenvolvimento.
Todos continuam em busca de auto realização. Em comum, aparecem o desejo de uma
família, uma vida mais tranquila e a busca pela espiritualidade.
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8.0 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Enquanto os papéis tiverem poder normativo, enquanto as projeções
funcionarem, o indivíduo conseguirá evitar o encontro com o Simesmo inerente. (HOLLIS, 1995, p. 35).

Qualquer interpretação de resultados, em uma pesquisa qualitativa, constitui
apenas hipóteses. A transição dos 30 anos (LEVINSON, 1978), apesar de ser um período
pouco estudado e explorado, principalmente por não se tratar de nenhuma mudança
física, como na adolescência, ou sinais de envelhecimento, como na meia idade, se
mostra como um momento importante para o desenvolvimento da personalidade dos
indivíduos.
As instituições do casamento, da paternidade, da maternidade e da carreira
sofrem muitas projeções (HOLLIS, 1995). Em tempos líquidos, com mudanças frequentes
(BAUMAN, 2007), no mundo do curto prazo (SENNETT, 2012), a forma como as pessoas
lidam com o trabalho impacta os indivíduos, de modo geral. Com a tendência dos
casamentos, maternidade e paternidade estarem acontecendo um pouco mais tarde, o
foco de muitos adultos jovens acaba sendo a carreira profissional.
Através dos relatos, e mais próximo com os novos modelos de carreira, é possível
perceber que a concepção de sucesso dos participantes não está ligada a cargos, status
e remuneração. Sucesso está relacionado a fazer o que gosta, com calma e
tranquilidade, o que parece ser uma questão difícil de equilibrar no universo do curto
prazo (SENNETT, 2012). Apenas um participante trouxe uma referência de sucesso:
Ayrton Senna, considerado um herói nacional e muito reconhecido no exterior, mesmo
tendo falecido há mais de 20 anos (em 1994). Os outros participantes não conseguiram
citar uma referência de sucesso. Os chefes foram mencionados como referências de
conhecimento, mas suas vidas não têm outros componentes que são considerados
importantes, como equilíbrio entre vida pessoal e profissional, qualidade de vida e
jornada de trabalho muito “puxada”. Como não existe um modelo próximo a ser
seguido, é importante que se criem alternativas para que seja possível encontrar um
caminho. A ausência de referência de sucesso pode dar a impressão de que não é
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possível obter o sucesso, ou seja, de que não se pode ter um equilíbrio. Uma das
principais queixas quanto ao trabalho são as jornadas muito pesadas (de 12 a 15 horas
por dia), o que influencia essa percepção. Em alguns relatos, o participante afirma que
admira o chefe, mas não quer ter a sua vida. Parece haver uma abertura de consciência
e reflexão sobre o tempo dedicado ao trabalho, porém, uma paralisação na resolução
dessa questão na busca pelo equilíbrio. Há um tom nos relatos de que é necessário fazer
um sacrifício inicial (trabalhar muito, para conquistar certa estabilidade financeira) e
depois desacelerar. Nesse processo de polaridades, surgem mecanismos de
autorregulação. Os sintomas e sinais de adoecimento, presentes em todos os relatos,
podem ser uma demonstração desse desequilíbrio.
Há um reconhecimento sobre a importância do dinheiro, sobretudo por
proporcionar estabilidade, no sentido de tranquilidade para poder pagar as
necessidades básicas. Conquistas, como a compra da casa própria, ter qualidade de vida
e vontade de viajar apareceram como aspectos importantes.
O salário ideal ficou entre R$ 7.000,00 e R$ 10.000,00 para pessoas que têm
entre 28 e 33 anos, na visão dos participantes. Segundo o IBGE, o rendimento médio
real (todos os ganhos recebidos no mês) de todos os trabalhadores ocupados foi
estimado em R$ 1.855,00 em média (mês de referência abril 2015). Apesar de não
verbalizarem expressamente sobre a importância fica nas entrelinhas uma preocupação
com a estabilidade e o medo de não conseguir conquistar as coisas materiais que
almejam, que são apontados como aspectos importantes para sentirem-se satisfeitos e
realizados, como por exemplo, comprar um apartamento.
Tolfo e Piccinini (2007), em artigo que explorou diversos estudos brasileiros
sobre significados do trabalho, levantaram pesquisas sobre sentido do trabalho (MORIN;
TONELLI; PLIOPAS, 2003; OLIVEIRA; PICCININI; FONTOURA; SCHWEIG, 2004) realizadas
com gestores e alunos de cursos de especialização, em São Paulo e Porto Alegre. Os
resultados preliminares das pesquisas demonstram a importância que o trabalho tem,
na vida das pessoas, as quais buscam utilidade para as atividades nas organizações e
para a sociedade. Valores, como variedade de atividades, aprendizado constante,
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autonomia, reconhecimento, além da função de garantir sobrevivência e segurança, são
fundamentais para que o trabalho tenha sentido.
Esses valores são semelhantes com o que podemos observar nos relatos quanto
ao que procuram para obter satisfação e pensando em um trabalho ideal e também
relacionar com outros estudos citados no capítulo de Revisão da Literatura. Aprendizado
constante, variedade de atividades e flexibilidade, principalmente. Paralelamente a
fatores, os participantes apontaram como fundamental ter um ambiente mais informal
e uma boa relação com as pessoas do trabalho. Mais do que um bom relacionamento
do dia a dia, alguns relatos sinalizaram a importância de se ter um relacionamento
próximo com os colegas, ou seja, que as pessoas de fato se conheçam por inteiro, sem
fazer uma cisão entre pessoal e profissional. Existe uma “coisificação das pessoas” e
relações superficiais e falsas, nas organizações, por conta da alta competitividade e
insegurança causadas por um mundo em constante mudança (SENNETT, 2012). Um
outro aspecto sobre a questão do trabalho ideal com respeito às expectativas com
pessoas é que, antes da internet, o trabalho tinha seu lugar bem definido e foi assim que
as gerações anteriores aprenderam a se relacionar com o trabalho. O avanço da
tecnologia dificultou essa separação, pois as pessoas se mantêm conectadas o tempo
todo. Esta integração entre o pessoal e profissional é saudável para o processo de
desenvolvimento dos indivíduos, mas pode assustar aqueles que têm a persona mais
rígida. Parece uma tentativa de flexibilizar a persona quebrando com uma postura rígida
que costuma ter no início da vida profissional até conseguirem desenvolver sua
identidade profissional. Necessidade de estreitar as relações pessoais dado que nas
redes sociais as relações são mais superficiais? No caso da chefe da Debora pare que
estava sob domínio de uma persona rígida. Muitas vezes em seu relato, Debora citou o
jargão que ela usava sempre: “isso não é executivo. ”
Os relacionamentos, além de serem importantes para manter a motivação e
contribuir para a satisfação no trabalho e um bom ambiente, também podem ser
desencadeadores de reflexões quanto à satisfação e posicionamento. No período da
transição dos 30 anos, os adultos jovens, após um tempo inseridos no mercado de
trabalho, veem os resultados das primeiras escolhas e opções começarem a aparecer.
Até o início da vida profissional, as possibilidades, oportunidades, o currículo e o salário
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são muito parecidos. Mais perto dos 30 anos, passam a despontar promoções, salários
e oportunidades de desenvolvimento e, muitas vezes, tais fatores extrínsecos e a
percepção de que “estão ficando para trás” são os motivos que fazem pessoas dessa
faixa etária ampliarem a consciência de suas possibilidades e iniciar um processo
reflexivo, o qual pode levá-las a procurar apoio profissional ou não.
O desejo por uma rotina e uma forma de trabalho diferente, a necessidade de
desacelerar, foi relatado no trabalho de Pandini (2014), em adultos que estão na
segunda metade da vida. Algumas das questões de carreira apresentadas, como
conciliar vida pessoal e profissional, falta de qualidade de vida, busca por estabilidade e
reconhecimento financeiro, autonomia e um ambiente de trabalho que seja agradável
surgiram em pesquisas citadas no Capítulo 1 (GARCIA, 2006; ALBERTO, 2008;
LINZMEYER, 2014).
A consciência e a reflexão do que foi feito até este momento ajudam a abrir
possibilidades. Se, por um lado, ainda são jovens e podem recomeçar, buscar novas
oportunidades para se sentirem mais satisfeitos, também não têm mais 20 e poucos
anos. Qualquer mudança precisa acontecer rápido, porque a margem de manobra já
não é mais a mesma. Com a aproximação dos 30 anos ou durante a transição dos 30
anos, é comum perceberem que não têm mais tempo para errar, e isso pode vir com um
certo peso, como na fala de um dos participantes com relação a não saber se é cedo ou
tarde para fazer as mudanças que quer em sua vida. Apesar de se considerarem jovens,
sabem que não têm mais todo o tempo do mundo, e algum sinal externo ou interno
pode levar o jovem adulto a se questionar quanto às escolhas feitas até aquele
momento.
Por último, é relevante destacar os aspectos identificados no subtema “quando
o corpo e a alma falam”, da categoria Pausa para Reflexão.
O sintoma, mesmo quando contraproducente, é significativo, pois exprime de
forma simbólica aquilo que anseia por se expressar. O que o indivíduo
assustado deseja acima de tudo é o restabelecimento da noção do eu que
anteriormente deu certo. (HOLLIS, 1995).
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Nos relatos de todos os participantes, está presente o adoecimento como um
dos desencadeadores da pausa para a reflexão. Os participantes atribuem ao estresse
gerado pelo trabalho a causa do adoecimento. Esses sintomas possivelmente emergem
com a finalidade de cumprir a missão da autorregulação.
Apesar de os questionamentos de carreira possibilitarem que os participantes
entrem em contato com muitas questões internas e provocarem reflexões
introspectivas, suas preocupações e energia ainda estão voltadas para o mundo
externos, como que Jung descreve na primeira metade da vida. Os participantes
ponderam que precisam ainda conquistar algumas coisas e não se consideram
estabilizados. Os questionamentos abrem a possibilidade de ampliação da consciência
e possibilidade de desenvolvimento pessoal e profissional. Os questionamentos de
carreira são uma transição na definição de Schöllesberg (2006) durante o período da
Transição dos 30 anos definido por Levinson (1978).

115

9.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A força e o sucesso de qualquer atividade de orientação residem na
possibilidade de responder a um conjunto de questões diferentes das
formuladas da maneira mais clássica e tradicional de abordar a
orientação; a grande questão é entender quais os processos de
construção de si, ou seja, como é que as pessoas, cada pessoa, pode
construir as suas vidas, nomeadamente a sua vida de trabalho nesta
sociedade de indivíduos em que cada um de nós atua e procura se
desenvolver. (DUARTE, 2011).

A presente pesquisa procurou identificar e compreender as questões de carreira
na transição dos 30 anos, período compreendido dos 28 aos 33 anos (LEVINSON, 1978).
Ao iniciar este trabalho, eu tinha o pressuposto que poderíamos estar diante da
antecipação da crise do meio da vida. A metanóia poderia estar chegando antes no
tempo cronológico das pessoas. Sim, porque vivemos tão acelerados, as crianças são
mais precoces, já nascem mexendo em tablets e equipamentos eletrônicos. Mas não, o
que pode acontecer é que o foco muito grande no desenvolvimento profissional pode
mobilizar alguns questionamentos relacionados ao sentido e propósito da existência e
do trabalho um pouco antes. Neste aspecto, com as mudanças no estilo de gestão,
realmente, as conquistas profissionais têm acontecido mais rápido e de forma mais
intensa do que nas gerações anteriores. Por isso é comum ver pessoas com 30 e poucos
anos pedindo demissão de empregos estáveis para viver um sonho, empreender.
Algumas fazem isso por convicção, outras porque realmente já passaram de seus limites.
Ao mesmo tempo que já amadureceram e deram frutos no aspecto profissional, em
outras esferas podem continuar imaturas porque não foram mobilizadas. Existem outras
fragilidades que não habitam a casa da carreira. Estas fragilidades nascem da
compensação em relação a energia destinada às conquistas profissionais, típicas da
primeira metade da vida e reforçadas por um contexto que mobiliza este ponto.
As questões de carreira na transição dos 30 anos podem ser um ensaio de
preparação para outras questões da vida, que certamente virão. Podem ser estas
questões as mobilizadoras para entrar em contato pela primeira vez com o si mesmo.
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A perspectiva analítica compreende a questão da carreira e da vocação de uma
forma diferente. Compreende a vocação como um impulso para o Processo de
Individuação, sendo a carreira profissional um caminho para a auto realização e como
possibilidade para experimentar o tornar-se si mesmo, um si mesmo mais autêntico e
mais consciente de suas potencialidades. “A Psicologia Analítica propõe que a escolha
seja orientada pelo Self, no seu sentido mais profundo e ordenador, no qual estão
incluídos o Ego e todos os aspectos adaptativos”. (MOLINERO, 2007). As muitas
demandas, mudanças e possibilidades no cenário das possibilidades de carreira
mobilizaram outras questões para aqueles que estão na transição dos 30 anos na
contemporaneidade. Foi possível identificar aspectos relevantes sobre o que os
participantes entendem por sucesso, o que esperam de um trabalho e como a carreira
afeta outros aspectos da vida dos participantes. Identificamos também um desejo pela
construção de uma família, busca por evolução espiritual, busca por equilíbrio,
tranquilidade e leveza, seja por uma rotina de trabalho menos intensa, seja por um
ambiente de trabalho mais amigável.
São ser sugeridas pesquisas sobre as questões de gênero, ligados a
relacionamento, questões de carreira e construção da família (maternidade e
paternidade) e outros aspectos na transição dos 30 anos além da carreira sob a
perspectiva analítica.
Espera-se que este trabalho possa contribuir para o campo da Psicologia com um
olhar diferenciado e atento aos adultos jovens e suas questões de carreira na
contemporaneidade.
Sobre o questionamento inicial que mobilizou a escrever esta dissertação, “os 30
não são os novos 20? ”, penso que não. ” São os novos 40? ” Também não. 30 é a idade
de dores e delícias específicas deste período para quem vive neste momento de mundo,
da história e da cultura devidamente inseridos em seus contextos. Se ter 30 anos hoje é
melhor ou pior do que era antes não há como saber. Sim, tudo está indo tão rápido, será
que isso não vai mudar? Não sabemos, a única coisa que é possível imaginar é que cada
idade continuará tendo suas dores e delícias, que os anos vão passar e que não é preciso
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ter pressa. Estamos indo todos para a mesma direção porque a vida só tem um sentido:
para a frente.
Finalizo com um texto que foi publicado em um blog e compartilhado milhares de vezes
durante o mês de junho de 2015 nas redes sociais. É o depoimento de uma garota que
está chegando aos 30 anos. Vou guarda-lo, caso um dia queira me lembrar como era ter
30 anos nesta época.

Sinais que entregam que você está chegando aos 30

Ultimamente, vendo a mudança de vida de tantos amigos com quem convivo há
anos, tenho avaliado o quanto mudamos quando estamos próximos dos 30 anos.
Gostávamos de cachorro e dizíamos que teríamos um depois de casar ou ter
filhos e, eis que de repente, você não consegue mais pensar na ideia. Sonhávamos com
um casamento na igreja, cheio de pompas e todo o glamour que a ocasião pede e, ao
pensar seriamente na ideia, decidimos por comemorar essa data especial intimamente
e com o pé na areia. Desejávamos uma carreira cheia de promoções e, quem sabe um
dia, chegar ao topo como Big Boss, e nos deparamos com o desejo, agora bem diferente,
de sair correndo atrás dos sonhos “mais loucos”, de fazer uma faculdade de psicologia,
escrever um livro ou abrir um albergue. Dávamos valor à quantidade de amigos, porque,
afinal de contas, quanto mais pessoas, melhor, não é!? E, de repente, nos encontramos
vivendo a lei natural da seleção, que nunca entendíamos e que agora nos faz tanto
sentido. Trocamos o preto básico pelo colorido jovem, o belo do salto alto pelo conforto
das sapatilhas, o dormir até tarde pelo acordar cedo e aproveitar o dia, o barulho
divertido pelo silêncio aconchegante.
Enfim, trocamos, mudamos, crescemos e – o mais importante – nos
encontramos. Nos encontramos porque ao chegar perto dos 30 nos obrigamos a refletir
sobre o que queremos dali pra frente. E dessa vez de verdade. Não dá mais pra brincar
de ter 18 aninhos. Pela primeira vez paramos para analisar quem somos, o que fazemos
do nosso dia-a-dia, pra onde estamos indo e como estamos indo. A pergunta “somos
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felizes e realizados?” nos acompanha e, na maioria das vezes, não temos a resposta.
Confrontamos aquela criança e adolescente que um dia existiram, cheios de sonhos e
planos para o futuro adulto que se tornariam, e perguntamos a eles: “está tudo como
você imaginou? ”.
Então, a grande mudança se inicia. Todos os itens que citei acima acontecem não
porque fazemos 30, mas porque nos encontramos, talvez somente aos 30, com uma
pessoa que até então conhecíamos pouco: nós mesmos. E assim, paramos de seguir a
moda ou o grupo de amigos, e nos identificamos. Confirmamos que odiamos salto, que
os brincos grandes não combinam com a nossa personalidade, que amamos relógios,
que odiamos nosso emprego. Nos questionamos e confrontamos, pois não temos mais
tempo a perder, e se algo tiver que ser mudado ou não, precisa começar ou se confirmar
entre nós. E com todo esse questionamento, descobrimos coisas que nos fazem mal e
praticamos o tempo todo e, outras que nos fazem tão bem e nunca aproveitamos.
Descobrimos um universo que, em parte, já estava dentro de nós e, em parte,
conhecemos durante a nossa jornada, com os encontros e situações aos quais nos
deparamos. Mas o que realmente importa nessa nova fase – se assim posso chama-la –
é que deixamos de fazer aquilo que a sociedade nos impõe como certo, aquilo que
ouvimos desde criança que deveria ser seguido, e passamos a ouvir nosso coração,
nossas verdadeiras vontades e anseios, e nos tornamos nós mesmos, como nossos
gostos, crenças e desejos. Com nossa própria personalidade, enfim.
Percebe a quantidade de pessoas que te dizem aos 30 – ou próximo dele – o
quanto você está mais bonita, alegre, descontraída, segura e por aí vai. E mais: as
pessoas que conseguem identificar em alguma situação ou vendo um objeto que aquilo
é, como dizemos, “a sua cara”. E vamos combinar? Nós nos sentimos assim também.
Tem sensação mais agradável que se sentir de bem que se sentir de bem com quem
importa: você? E respeitar o que essa pessoa tão importante quer de verdade da vida?
Estou passando por isso nesse momento. Os 29 me alcançaram. E pude
acompanhar muitas amigas que já tiveram esse encontro. Escrevendo esse texto,
lembrei o quanto as vejo mulheres mais bonitas e interessantes hoje, depois que elas se
confrontaram, se encontraram e tomaram decisões que pareciam loucura – mas que, na
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verdade, foi exatamente o que as fez felizes e realizadas de verdade. Tenho orgulho
delas e de todas as pessoas que têm a coragem de fazer diferente. Porque, no fundo, a
conclusão é que não são os 30 que nos mudam, e sim a vontade latente que temos de
construir um mundo onde o robótico e o igual são feios, e a verdade a diferença são
belas.
Texto de Keila Batista, 29 anos, que trabalha com Planejamento Estratégico e escreve
no blog Casal sem Vergonha1.
Que todos os nossos questionamentos possam nos levar à evolução, encontros consigo
mesmo e boas escolhas.

1

Disponível em: http://www.casalsemvergonha.com.br/2013/08/06/sinais-que-entregam-que-voceesta-chegando-aos-30/ Acesso em: 20 jun. 2015, às 22h. O texto foi visualizado mais de 40 mil vezes nas
redes sociais. A autora autorizou por e-mail a publicação completa desse texto nesta pesquisa.
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ANEXO
ANEXO I: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Eu, Bruna Tokunaga Dias, aluna do Curso de Pós-Graduação (Mestrado) em Psicologia
Clínica na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), responsável pela pesquisa “Os
30 anos são os novos 20 ou os novos 40? – Questões de Carreira na Transição dos 30 anos”,
estou fazendo um convite para você participar como voluntário deste meu estudo.
Esta pesquisa tem como objetivo identificar e compreender as questões de carreira,
durante a transição dos 30 anos.
Acredito que ela seja importante, porque irá ajudar a identificar a forma como as
pessoas encaram as questões de carreira, nesse momento da vida, levantar possíveis angústias,
crises e expectativas relativas a essa fase. Para sua realização, será feito o seguinte: vou
conversar com aproximadamente seis pessoas. A investigação se dará por meio de entrevistas
semiestruturadas, no intuito de oferecer maior liberdade de expressão ao(à) participante, já que
se trata de informações subjetivas. Dado o caráter privado e possivelmente íntimo das
informações passadas, este termo assegura o sigilo quanto à identidade do(a) participante. As
entrevistas serão gravadas e transcritas, a fim de possibilitar a análise fiel dos conteúdos, mas
as gravações serão inutilizadas após a transcrição. Os resultados do estudo poderão ser
divulgados para fins científicos ou acadêmicos, mantendo a identidade dos participantes sempre
preservadas. Sua participação consistirá em participar de uma conversa semidirecionada, de
1h30 a 2h, sobre a sua experiência e vivência.
Após a defesa pública da dissertação, comprometo-me a compartilhar os resultados do
estudo. O relatório completo da pesquisa estará disponível, após a defesa, na Biblioteca Nadir
Gouvêa Kfouri, da PUC-SP - Campus Monte Alegre.
É importante esclarecer que você tem todo o direito de não aceitar o convite. Se aceitar,
durante todo o período da pesquisa, você tem o direito de tirar qualquer dúvida ou pedir
qualquer outro esclarecimento, bastando para isso entrar em contato com a pesquisadora ou
com o Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP),
por meio dos seguintes contatos:
- Sede Campus Monte Alegre. Rua Ministro Godói, 969 – Perdizes – São Paulo – SP 05015-001.
Edifício Reitor Bandeira de Mello – sala 63C – Térreo. Tel.: (11) 3670-8466. E-mail:
cometica@pucsp.br
- Pesquisadora Bruna Tokunaga Dias. Tel. (11) 98105-8680.
O(a) participante não receberá qualquer compensação financeira ou benefício direto
pela participação na pesquisa. Você tem garantido o seu direito de não aceitar participar ou de
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retirar sua permissão, a qualquer momento, sem nenhum tipo de prejuízo ou retaliação, pela
sua decisão. As despesas com a coleta de dados serão por mim custeadas, não havendo qualquer
custo para o(a) participante. Todo procedimento de pesquisa oferece baixo risco, mas este
termo garante meu comprometimento em estar atenta a possíveis desconfortos, bem como em
intervir pela minimização de eventuais prejuízos, caso seja necessário.
Em caso de algum problema relacionado com a pesquisa, você terá direito à assistência
gratuita, que será prestada por um profissional qualificado.
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CONSENTIMENTO PÓS-INFORMADO

Eu, ________________________ (nome completo do voluntário), portador(a) do RG
____________-_____ após a leitura deste documento e ter tido a oportunidade de conversar
com o pesquisador responsável, para esclarecer todas as minhas dúvidas, declaro:
- Estar suficientemente informado sobre a pesquisa ““Os 30 são os novos 20 ou os novos 40? –
Questões de Carreira na Transição dos 30 anos.”;
- Haver compreendido que minha participação é voluntária e que posso retirar este
consentimento a qualquer momento, sem penalidades ou perda de qualquer benefício;
- Estar ciente e concordar com a gravação em áudio dos procedimentos de pesquisa,
assegurando o compromisso da pesquisadora em inutilizar as gravações após concluído o
trabalho;
- Autorizar a publicação do conteúdo do trabalho para fins de ensino e pesquisa, garantindo o
sigilo da minha identidade.
- Haver compreendido os objetivos da pesquisa, os procedimentos aos quais serei submetido,
dos possíveis danos ou riscos deles provenientes, eventual necessidade de intervenção da
pesquisadora e da garantia de confidencialidade e esclarecimentos, sempre que desejar.
Diante do exposto, expresso minha concordância de espontânea vontade em participar deste
estudo.
- O presente Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi a mim apresentado em 2 (duas)
vias, uma delas permanecendo em meu poder.

_______________________

________________________

Nome do Participante

Assinatura do Participante

RG.:_____________________

Telefone:_________________

Endereço:____________________________________________________

_______________________

_______________________

Nome da Pesquisadora

Assinatura da Pesquisadora

RG.:_____________________

Telefone:_______________

São Paulo, ___ de ________ de _____.
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APÊNDICE A: INSTRUMENTO – PERGUNTAS DE APOIO
O objetivo é iniciar com uma pergunta aberta, para que o participante relate de forma
livre suas questões com relação à sua carreira:
1) Conte um pouco do seu histórico profissional até chegar aos dias de hoje e quais
são suas dúvidas e questões quanto à sua carreira profissional.

Questões de apoio:
2)
3)
4)
5)
6)

O que é sucesso profissional para você?
Quem é uma referência de sucesso para você?
O que é satisfação profissional para você?
Como seria o trabalho ideal para você?
Qual é o salário ideal para uma pessoa que tem entre 28 e 33 anos?
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FIGURAS
varanda com vista para o pão de açúcar
homem vestido de palhaço na estação da luz
equipe de trabalho sorridente
homem com dois filhos pequenos em uma sala
homem vestido de batman com uma criança fantasiada no colo
monges budistas meditando embaixo de uma árvore
homem deitado na neve sorrindo
prédios residenciais novos
mulher se espreguiçandona cama
casal de idosos sorrindo
desenho de um homem com dois balões na cabeça: notas de dinheiro e invenções químicas
desenho de uma boca aberta saindo muitos símbolos que parecem xingamentos
desenho de um homem segurando uma bomba relógio
desenho de um homem sentado com várias interrogações em volta
desenho de uma casa velha que parece mal assombrada
homem idoso ensinando uma criança a surfar
missa em uma igreja
casas em uma favela
pedaço de bolo com uma cereja
um homem pensando e um outro atrás como se fosse uma assombração
menu degustação com vários pratos diferentes
homem com um cabelo diferente em um ambiente com quadros e livros
caixa cheia de objetos: livros, estetoscópio, pesinhos
marginal pinheiros cheia de carros
Gabriela Pugliesi: blogueira fitness
jipe fazendo uma trilha na lama
alpinista com a foto de uma montanha atrás
Gisele Bundchen
pessoas dentro de um ônibus lotado
imagem de uma mão coçando uma cabeça
cabelas e pontos de interrogação enfileirados
peças de um quebra cabeças
homem em um ambiente colorido e informal
símbolo da árvore da vida
desenho de uma mulher em um salão de beleza
mulher com traje esportivo fazendo exercícios
Anjelina Jolie e Brad Pitt
um mergulhador
mulher lendo em uma sala
desenho de um mico
carro luxuoso (mercedez)
carro luxuoso (BMW)
imagem de um tronco humano com as veias e o coração em evidência
rapaz sentado em uma sala com quadros de filmes
padre jovem
homem pintando um violino
artista
Malala - garota paquistanesa que ganhou o Prêmio Nobel da Paz
desenho de dois homens: um rindo e o outro preocupado
um homem de paletó sorrindo
Cristiano Ronaldo - jogador portugues eleito melhor do mundo algumas vezes
foto do rosto de uma muler com cabelos, unhas e batom vermelho e olhos pintados
mulher levantando um bebê
livros
um homem sorrindo em meio à natureza
Sabrina Sato
Darth Vader personagem de Guerra nas Estrelas
casal com objetos dos anos 40
equipe de uniforme com capaceto formando o mapa do Brasil
desenho de um gato com cara triste
desenho de uma fila de pessoas
mulher com vestido de época do Palácio de Versalhes
Obama - presidente dos Estados Unidos
trânsito na Avenida Paulista
homem brincando com duas crianças em um escorregador
Joaquim Barbosa
Aécio Neves
equipe de trabalho jovem de uma empresa de tecnologia
menina sentada em sua festa de 15 anos com os garotos em volta cortejando
homem idoso sentado em uma pedra na praia com uma bandeja com sucos sorrindo
mulher vestida de noiva com o marido no dia do casamento
Neymar
executiva em um escritório
jóias
homem com uma máscara de dinossauro em um escritório com equipamentos antigos
mulher reflexiva sentada em uma poltrona
homem com um computador embaixo de árvores
executivo sério de terno
Marieta Severo
picolés coloridos
idoso correndo com a bengala na mão na praia
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